
 

 
ـ اسم نكرة يذكر بعد مبهم ليزيل إبهامه و يوضح المقصود منه.:   التمييز  هــو ـ

ـــيز  هــو ــ االسم المبهم ) الغامض ( الذي يوضحه التمييز.           : المم

 تحة.اشتريت كيلو ....... ) لحماً (   كيلو ) المميز( ، لحماً )التمييز(             تمييز منصوب بالف   -مثـال :

 -التمييز نوعان :
 وهو ما ذكر فيه لفظ من أربعة : -أ( تمييز ملفوظ :

                مثقال .  –لتر –رطل  –كيلو  –قنطار  تمييز الوزن : -1

 ُمـد . –حفنة –صاع  –كيلة  –أردب  تمييز الكيل : -2 

      متر.  –فرسخ  –ذراع  –ميل  –قيراط  –فدان  تمييز المساحة : -3

       10:  3العدد المفــرد من        مثلأي عدد تمييز العدد :  -4  

        90: 20عداد ألفاظ العقود من **     19:  11العدد المركب من ** 

 ومضاعفاتهما.                                      1000، 100العدد     ** ماعدا العقود 99: 21العدد المعطوف من ** 

 اشتريت عشرين لتراً بنزيناً..  مثال يجوز للكلمة أن تأتي تمييز ومميز.          -1-ملحوظة :

 كلمة ) لتراً ( تمييز للعدد عشرين ومميز لبنزين في نفس الوقت

  أن يأتي منصوباً أو مجروراً باإلضافة أو مجروراً بحرف الجر" من ".      المساحة (  –الكيل  –يجوز في تمييز ) الوزن  -2

 من عسل ( –عسِل  –.   اشتريت كيلو ) عسالً  مثال

وهو ما يفهم من الكالم ولم يذكر قبله ما يدل على الكيل والوزن والعدد والمساحة ويأتي أفعال تدل على الحسن أو القبح  -ب( التمييز الملحوظ :

 بحرف جر الباء الزائدة  أو الزيادة أو النقصان أو كلمة على وزن أفعل أو أفِعل به أو كلمة كفى وفاعلها مجرور

 ........... فعل يدل على النقصان  مال  نقص الرجل  -                                      ............ فعل يدل على الزيادة  عمقا  ازداد البئر  -

 .............. كلمة على وزن أفعل   مال  ا أكثر منك أن -                                   ......... فعل يدل على الحسن هواء  طابت اإلسكندرية  -

.................. كلمة كفى وفاعلها بحرف جر  شهيداكفى باهلل  -                           و مقاماً .......... فعل يدل على القبح مستقرا  ساءت  -

 الباء الزائدة

 ج : نبحث عن اسم نكرة منصوب أتى بعد األلفاظ اآلتية :    كيف نتعرف على التمييز الملحوظ في قطعة النحو ؟س 

استفاض  –فاض  –استطال  –طال  –استطاب  –طاب  –كفي  –ضعف  –قوي  – اشتد   –نقص  –قل  –امتأل  –مأل   –استزاد –ازداد – ]زاد 

 –خير  – .. هلل دره  – "  أفعل و فُعل"  : الوزنين –حبذا  ال –حبذا  – بئس –نعم  –استشاط  –اشتاط  – شاط– اضطرم  –اشتعل  –فار  –

.. أسماء تفضيل وحذفت   [ َحب –شر  –خير ] الكلمات :  ** الحــــظ  أن :*[. المنصوبة السيما النكرات–  النداء التعجـبي  –حّب  –شر 

 وهو أرحم الراحمين . فظا  حاهللاُ خيٌر  : مثال         بعدها تمييزاً . ةعرب النكرة المنصوبنهمزتها للعلم بها.. .. و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( تمييز العدد2)

 أقسام العدد 

   (10 -..... .. - 3-2-1)               العدد المفرد:

 (19 -.........  - 13 – 12 – 11) العدد المركب:  

    (90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20)     ألفاظ العقود:

 (99 –..............  - 44 – 69 – 35 – 21العدد المعطوف:) 

 .......( - 3000 – 2000 – 1000)      (           900........ - 300 – 200 – 100)      أعداد مائة وألف ومضاعفاتها: 

 هو المعدود الذي يذكر بعد العدد.تمييز العدد: 

 )كتابا( تمييز عدد.  قرأنا سبعة وعشرين كتابا. مثال: 

 )ُكرات( تمييز عدد.                قذف الالعب خمس ُكرات. 

 ونكتفي معهما بذكر المعدود فقط. ( ليس لهما معدود وبالتالي ليس لهما تمييز،2،1األعداد )ملحوظة هامة 

 لكي نعرب المعدود الذي يذكر بعد العدد لبد أن ننظر للعدد أول:    إعراب المعدود:

 نذكر المعدود فقط وإذا ذكر العدد يُعرب صفه(.)   (2 – 1)

 .   )نعت منصوبة(واحدةأكلت تفاحة   &  .قصيدتينكتبت   ا .كتابقرأت 

 ور باإلضافة ويخالف العدد في النوع تذكيرا  و تأنيثا  .)تمييز جمع مجر   (10- 3)

 .فتيات  نجحت خمس  .طالب  حضر سبعة 

 )تمييز مفرد منصوب(.   (99 – 11) 

 .لوحة, وعشرون طالبة, وأربع عشرة طالبافي الفصل سبعة وخمسون 

 )تمييز مفرد مجرور باإلضافة(. ( ومضاعفاتهما1000 – 100) 

  . سيدةومائة  رجلأقام المظاهرة وألف 

 

 

 

 (  2, 1العدد ) -1

 ليس لها تمييز ) لفظ واحد أو اثنان إذا جاء بعد المعدود يعرب نعتا  (  -



 واحدا  , سلمت على طالبين اثنين  اقرأت قصة واحدة , اشتريت كتاب مثال :

 ( 10-3العدد من )  -2

 تمييزه جمع مجرور باإلضافة ويعرب أيضا  مضاف إليه -

 التمييز  )المعدود ( تذكيراَ أو تأنيثاَ و يعرب حسب موقعه فى الجملةيخالف  -

 تمييز جمع مجرور باإلضافة أو مضاف إليه "  أياممبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ,  سبعة"  أيام سبعةفى األسبوع  ( :1مثال)

 ز جمع مجرور باإلضافة أو مضاف إليه "تميي قصصمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة و تسع"  قصص تسعاشتريت  ( :2مثال)

 

 

 ( يخالف المعدود إذا كان مفردا  ويوافقه إذا كان مركبا  , تُسكن الشين فى العدد ) عشرة (  10العدد) 

 إذا كانت مفردة ) معى عْشرة كتب ( -1

 إذا كانت مركبة وتمييزها مؤنث ) نجح ثالث عْشرة مؤنث ( -2

 المركب الذى تمييزه مذكر ) نجح ثالثة عَشر طالبا ( تفتح الشين فى حالة العدد  -3

كبر ثم األعداد المكونة من أكثر من رقمين نبدأ بكتابة األصغر ثم األكبر , ويتبع التمييز آخر األعداد كتابة  , ويجوز العكس ) أن نبدأ باأل  -4

 األصغر (

 

 

 ت الياء والتاء فى حالتى الرفع والجر ووضع تحت النون كسرتانالعدد ثمانية إذا لم يكن مضافاَ ول معرفة والمعدود مؤنث حذف

 درجات السلم أكثر من ثماٍن  -حضر ثماٍن من البنات  مثل : 

 ( ومضاعفاتها 100العدد )  -3

 يتساوى فيه التمييز المؤنث والمذكر وتمييزها مفرد مجرور باإلضافة ويعرب أيضاَ مضاف إليه  -

 ف ( يعربان إعراب المثنى ) باأللف رفعاَ وبالياء نصباَ وجراَ ( مع حذف النون عند اإلضافة فى حالة تثنية ) مائة وأل -

 نجح مائتا طالب , تصدقت على مائتى محتاج , اشترك ألف سائح فى المهرجان , غرسنا ألفى شجرة    ) مثال (

   قصة ألفو كتاب ألففى المكتبة    ( :1مثال)

 ه الضمة , كتاب وقصة تمييز مفرد مجرور أو مضاف إليه "" ألف مبتدأ مرفوع وعالمة رفع

 تمييز مفرد مجرور أو مضاف إليه  فتاة, رأيت مائة  رجلجاء مائة  :  (2مثال)

 

 

   (19 -11العدد )

 يوافقان المعدود ) التمييز ( تأنيثا  أو تذكيرا   2, 1تمييزه مفرد منصوب , العدد 

 ء األول يخالف المعدود تذكيرا  أو تأنيثا  والجزء الثانى يوافقهالجز          (19 -13العدد من ) 

ألن الجزء األول منه يعرب إعراب المثنى  (12ما عدا العدد )يبنى على فتح الجزأين فى محل نصب أو رفع أو جر  (19 -11العدد من ) 

 والجزء الثانى مبنى على الفتح ل محل له من اإلعراب 

 أمثلة مختلفة :

 " جاء فعل ماضى , سبع عشرة مبنية على فتح الجزأين فى محل رفع فاعل , طالبة تمييز مفرد منصوب " سبع عشرة طالبةجاء  -1 

" فى : حرف جر , المطار : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة وشبه الجملة فى محل رفع خبر مقدم ,    فى المطار ست عشرة طائرة -2 

 محل رفع مبتدأ مؤخر , طائرة : تمييز مفرد منصوب  " ست عشرة : مبنى على فتح الجزأين فى

" اثنا مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى ,عشر مبنية على الفتح ل محل لها من اإلعراب , شهرا    فى السنة اثنا عشر شهرا   -3 

 تمييز مفرد منصوب "

 تمييز مفرد منصوب           طائرةرأيت إحدى عشرة        تمييز مفرد منصوب                 كوكبا   أمثلة : رأيت أحد عشر

 تمييز مفرد منصوب    تلميذةتمييز مفرد منصوب          سلمت على اثنتى عشرة               تلميذا   جاء اثنا عشر            

 

 

 

 العدد المعطوف عليه هو العدد الذى يأتى قبل حرف الواو 

 رون قصة  فى الفصل واحد وعش مثال :

" واحد مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة , الواو حرف عطف مبنى ل محل له من اإلعراب , عشرون معطوف على واحد مرفوع وعالمة 

 رفعه الواو , قصة تمييز مفرد منصوب "

 يوافق التمييز فى التذكير أو التأنيث (2,  1العددان )

 تمييز مفرد منصوب     طالبا  سلمت على اثنين وخمسين           مفرد منصوب تمييز           قصةقرأت إحدى وعشرين  مثال :

 تمييز مفرد منصوبكلبا  فى الحديقة ثالثة وعشرون  مثال :***        يخالف المعدود ) التمييز ( تذكيرا  أو تأنيثا    ( 9 - 3العدد من ) 

 تمييز مفرد منصوب تلميذة مررت بأربعين " مثال "  :                          تمييزه مفرد منصوب ( 99 -21العدد من ) 

 

 
 ( 90,  80,  70,  60,  50,  40,  30,  20وهى ) 

 تعرب حسب المعطوف عليه إذا كانت معطوفة على ألفاظ العقود **          تعرب حسب موقعها فى الجملة إذا كانت مفردة  -



 تمييز ألفاظ العقود مفرد منصوب دائما  **      بجمع المذكر السالم  ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء ألنها ملحقه -

  حضر عشرون طالبا   مثال :

 " عشرون فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو طالبا  تمييز مفرد منصوب  "

 سلمت على سبعين طالبة " سبعين اسم مجرور وعالمة جره الياء وطالبة تمييز مفرد منصوب "

  عون وزيرا  حضر الحفل ثالثة وأرب

" ثالثة فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة , الواو حرف عطف مبنى ل محل له من اإلعراب , أربعون معطوف على ثالثة مرفوع وعالمة 

 رفعه الواو , وزيرا  تمييز مفرد منصوب "

   

  -"العدد يعرب حسب موقعه فى الجملة :

 تميزها جمع مجرور باإلضافة       " 10:  3األعداد من "        دل عليهما لفظ المعدود ليس لهما تمييز وي            " 2و  1العددان "  

 " مفرد مجرور باإلضافة ومضاعفاتها 100األعداد "                                       تميزها مفرد منصوب      " 99:  11األعداد من " 

 يخالفان التمييز تذكيرا  أو تأنيثا           " 9:  3األعداد من "                    ييز تذكيرا  أو تأنيثا  يوافقان التم             " 2و  1األعداد "  

 يخالف التمييز تذكيرا  أو تأنيثا  إذا كان مفردا                                           ويوافقه إذا كان مركبا                      " 10العدد "  

 
 

 [ األعداد المركبة4 [ األعداد المركبة3 [ األعداد المركبة2 [ العدد المفرد1

(1-2 )   ليييل لامييا تمييييز ويييد

 -علياميييييا المعيييييدود بلف ييييي )مفردا  

 مثنى(

 اشتريت كتابا  = )كتابا  واحدا (ٍ

 (19إلى  11) 
(20 – 30 – 40 – 50 – 

60 – 70 – 80 – 90) 
 ( ما عدا أعداد العقود99إلى  21)

 اشتريت قصتين = )قصتين اثنين(

(3 - 10 )  تمييزها جمع

 مجرور

 تمييــزهــا  مفــــــرد  منصــــــوب

اشييييتريت ثييييت  تفاحييييات و مييييل 

 برتقاالت

 اشتريت ثتثة كتب وسبعة أقتم

 ( ومضاعفاتاا1000 – 100)

 تميزها مفرد مجرور

فيييل المدرسييية مابييية ئاليييٍب ومابييية 

 ئالبةٍ 

 تلميذة رأيت ألف تلميٍذ وألف

 قرأت أحد عشر كتابا   -

 قابلت ثتثة عشر صديقا   -

مررت لثمانية عشر  -

 تلميذا  

مررت بتسع عشرة  -

 محئة  

  

 فل الفص  ثتثون ئالبا  

 فل المباراة عشرون العبا  .

 فل الفص  أربعون تلميذة

 رأيت ثمانين ئابرا   

 قرأت أحدي عشر كتابا   -

 اشتريت سبع وثتثين كراسة -

لمصنع  مل و مسون فل ا -

 عاملة

 وتسعة وتسعون عامت   -

   

 المعئوف والمعئوف علي  أعداد العقود المركب المفرد العدد

 ما يشمل 

(1-2) 
(3-

10) 

(100-

1000) 

 ومضاعفاتاما

11  :19 

(20 :90) 

ماعدا 

المعئوف 

والمعئوف 

 علي 

(21 :99) 

 ماعدا ألفا  العقود



التمييز 

 وإعراب 

جمع  ال يوجد 

 رورمج

 مفــــــــــــــــــــــــــرد منصــــــــــــــــــــــــــــــوب مفرد مجرور 

إعراب 

 العدد
 يعرب بحركات  اهرة

يبنل على فتح الجزأين  -

فيل محيي  )رفيع أو نصييب 

( 12أو جيييييير( ماعييييييدا )

يعيييييييييرب جيييييييييز   األو  

إعيييراب المثنيييل والجيييز  

( مبنييل علييى 10الثييانل )

الفييييتح ال محيييي  ليييي  ميييين 

 ب .اإلعرا

يعيييييييييييييييرب  -

إعييراب جمييع 

المذكر السالم 

ألنييييييي  ميييييييين 

الملحقييات بيي  

. 

 :المعئوف علي -

يعييرب بالحركييات ال يياهرة ماعدا)إحييد ( 

تعييرب بحركييات مقييدرة و)اثنييان( تعييرب 

 إعراب المثنل ألناما ملحقات 

: يعييرب إعييراب جمييع المييذكر المعئييوف-

 السالم ألناا ألفا  العقود

التذكير 

 والتأني 

 التمييز ت الف –( 3-10)

 تذكيرا  وتأنيثا  

 ( ومضاعفاتاما100-1000)

 تبقل بصيغة واحدة

( يوافقييييييييييييييييان 11-12)

 التمييز تأنيثا  وتذكيرا  

( الجيييييز  األو  13-19)

ي يييالف التميييييز والجيييز  

الثيييانل )عشيييرة( يوافييي  

 التمييز .

ت   بصيغة  -

الميييييذكر ميييييع 

التميييييييييييييييييييز 

المييييييييييييييييييذكر 

 والم ن 

:ي الف التميييييز فيييل المعئيييوف عليييي  -

لتييييييذكير والتأنييييييي  ماعييييييدا )الواحييييييد( ا

و)االثنيييييين( فيوافقيييييان التميييييييز تأنيثيييييا  

 وتذكيرا .

:ي يييي  بصيييييغة المييييذكر مييييع المعئوف -

 التمييز)المذكر والم ن (

 متح ات

( إذا لم يكن مضافا  8* العدد )

والتميز وم نثا  حذفت من  اليا  

ووضعت تحتاا كسرتان تحت النون 

 فل حالت الرفع والجر.

 ت ثماٍن من الئالبات* جا 

-( )عشر  10* العدد )

عْشرة( نجد أن حرف 

الشين يكون مفتوحا  إذا 

كان المعدود مذكرا  

ويكون ساكنا  إذا كان 

 المعدود م نثا  .

  

 

 

 

 حول األرقام اآلتية إلى أعداد : -1

 ( مدرسة17)( فصل و 11فى مدرستنا ) -2( طالبات 7( مرشدا  , )12( سائحا  و)15زار الغردقة ) -1

( وكيالت و 10( وكيل و )12( معلمة ويوجد فى المدرسة )32( معلم و)20( طالب و )300( طالبة و )500فى المدرسة ) -2

 ( مديرون 3( عامالت و )7( عامال  و )21( مدرسة أولى و )12(مدرس أول و )11)
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 * عالماتها   :

اسم استفهام يستفهم بها عن عدد مجهول.    -1   

يأتي بعدها تمييز.             -4                         تقع  في أول الجملة.   -3واب                   تحتاج إلى ج -2   

في نهاية جملتها نضع عالمة استفهام ) ؟ (  -6ل تحتمل الصدق والكذب.   -5        

 )هو الذي يعرفنا نوع كم : استفهامية أم خبرية (-تمييز كم الستفهامية : -

-  تمييز كم الستفهامية   مفرد منصوب بالفتحة .  1    

  مثال 1( - كم طالبا   فى الفصل ؟  )طالبا ( تمييز منصوب بالفتحة فنقول أن كم استفهامية(

  مثال 2( - كم جنيها   معك ؟  ) جنيها  ( : تمييز منصوب بالفتحة فنقول أن كم استفهامية (

-  تمييزها يجوز جره اذا جاء حرف جر قبل كم.    2    

 مثال 1( - بكم  جنيٍه اشتريت الكتاب ؟   )أيضا   استفهامية لكن  الباء جرت التمييز(

 مثال 2( - من كم عامٍ  سافرت ألوروبا ؟      )أيضا   استفهامية لكن  من  جرت التمييز(

 

 

 * عالماتها   :

 

يأتي بعدها تمييز .   -4أول الجملة .        تقع  فى  -3   ل تحتاج إلى جواب . -2تدل على الكثرة ول تسأل.   -1  

في نهاية جملتها نضع عالمة تعجب ) ! (  -6تحتمل الصدق والكذب       -5  

 * تمييز كم الخبرية :- 

-  مفرد او جمع مجرور بالضافة او بحرف الجر من .  1    

 : خدموا الوطن !  علماءٍ خدم الوطن !         كم  عالمٍ كم  باإلضافة 

 فى الجنة !  شهداءٍ فى الجنة !        كم من  شهيدٍ كم من     ن :بـ م 

-  يجوز ان يدخل على كم الخبرية حرف جر .  2    

  )مثال 1( - من كم قرنٍ  والتاريخ يسجل عظمة مصر ! ) مثال2( على كم ساعدٍ  بنيت حضارة مصر العظيمة !

 

 
 

 مثال1 : كم تلميذا  في المدرسة ؟       هذه كم استفهامية

وعند التحويل إلى خبرية يجب تغيير التمييز والعالمة الموجودة في نهاية الجملة :    

   وهنا احتمالت متعددة لإلجابة :

 1- )بجر التمييز باإلضافة وإفراده( تكون ....... كم تلميٍذ في المدرسة! 

 2- ) بحرف الجر( تكون ....... كم من تلميٍذ في المدرسة! 

 3- )بجر التمييز باإلضافة وجمعه( تكون .......  كم تالميذ في المدرسة! 

 4- )بجر التمييز باإلضافة وجمعه( تكون ....... كم من  تالميذ في المدرسة! 

 مثال2( كم من مهندسين في الموقع!    هذه كم خبرية

   عند تحويلها إلى استفهامية نغير التمييز وننصبه ونحذف حرف الجر )من(  فتكون الجملة الستفهامية :

كم مهندسا  في الموقع ؟   

 س1: حول كم إلى خبرية وغير ما يلزم: 

 * كم شهيدا  مات في النتفاضة ؟   * كم كرسيا  في الحجرة ؟       

 س2: بين نوع كم فيما يأتي وأعرب تمييزها :

كم ساعة  في اليوم .  -4بالدهم .    كم علماء نفعوا -3كم مشروع أقامته الدولة.   -2كم مشروعا  أقامته الدولة.   -1   

 س3: حول كم إلى استفهامية وغير ما يلزم:    * كم من جبال في مصر .

 

 



 كم الخبرية وكم اإلستفهامية( 3)

 الخبرية الستفهامية

 نسأل بها عن عدد مجهول.

 كم جنديا مات في المعركة؟

 تحتاج إلى جواب

 مات عشرة آلف جندي.

 تقع في صدر الجملة.

 بكم جنيه اشتريت الكتاب؟

 تمييزها مفردا منصوب أو مجرور

 جنديا              جنيهٍ 

 نختم جملتها بعالمة استفهام )؟(

 تفيد الكثرة 

 كم عالم متواضع!

 ل تحتاج لجواب

 تقع في صدر الجملة

 كم من أبطال سجلهم التاريخ!

 تمييزها مفردا أو جمع 

 عالم                 أبطال

 جرور باإلضافة أو بحرف الجرتمييزها م

 عالم           أبطال      

 نختم جملتها بعالمة تعجب )!(

 ( حدد نوع كم في الجمل اآلتية,واعرب تمييزها.1)س

 / كم من بطل ضحى بنفسه من أجل الوطن!3/ كم أمال غاليا عز تحقيقه؟       2/كم مسافرا بالطائرة؟     1

 / كم يوما مر على سفرك؟5رة؟             / من كم ل عب يتكون فريق الك4

 / كم أقمار صناعية في الفضاء!7/ كم كتابا في مكتبة المدرسة؟                    6

 ( عبر عن المعاني اآلتية مستخدما كم الخبرية أو الستفهامية:2)س

 / اتسع العمران ببناء المدن الجديدة.2  / كثرة المدارس في مصر. 1

 / حقوق اإلنسان في اإلسالم.4 تيات على مهنة التمريض. / إقبال الف3

 ( ضع تمييزا مناسبا لكم في الجمل اآلتية:3)س 

 / كم..........قرأت في الصيف.         3/ كم..........نظمتها الجماعة األدبية .  2/ كم........ثانوية شيدت هذا العم. 1

 / كم.........أسهم في التعمير والبناء.5             / كم.........أخرج مصر من الجهل إلى العلم. 4  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

نوعان  ) فعل مجرد , وفعل مزيد ( الفعل من حيث التجرد والزيادة  

 

 

 تعريفه : وهو ما كانت جميع حروفه أصلية ول يمكن الستغناء عن أي حرف فيها وإل تغير المعنى.

 أنواع الفعل المجرد : ) المجرد الثالثي ,  والمجرد الرباعي (

 المجرد الثالثي :

خرج ,  أكل , عمل , شرح , فهم , لعب (وهو كل فعل عدد حروفه األصلية ثالثة مثل ) كتب , شرب ,    

 المجرد الرباعي : 

 وهو كل فعل عدد حروفه األصلية أربعة حروف مثل ) دحرج , زلزل , وسوس , هندس , طمأن , هزهز , حصحص , سلسل , سيطر , قلقل 

 

 

 تعريفه : وهو ما زاد على حروفه األصلية حرف أو حرفان أو ثالثة أحرف 

 ملحوظة مهمة : ل يقبل الفعل من حروف الزيادة أكثر من ثالثة حروف 

 الفعل المجرد الثالثي ل يقبل من حروف الزيادة أكثر من ثالثة أحرف 0 

 الفعل المجرد الرباعي ل يقبل من حروف الزيادة  أكثر من حرفين فقط

يادة وتاء التأنيث ل تحسب من حروف الزيادة حروف المضارعة وهى ) أ , ن , ي , ت ( والضمائر المتصلة بالفعل ل تعد من حروف الز

   ( سألت هنا ومى أو) وحروف الزيادة مجموعة في كلمة )سألتمونيها( أو ) هناء وتسليم(

 أنواع الفعل المزيد : ) مزيد ثالثي ,  ومزيد رباعي (

 رباعي ثالثي

 مزيد بحرف 

 الهمزة في أوله :     أكرم        كرم  -1

 ية :  علّم         علمالتضعيف في ثان -2

 األلف بعد األول:     شاكر        شكر  -3

 مزيد بحرفين : 

 الهمزة والنون :         كسر    انكسر                      

 الهمزة والتضعيف :     حمر    احمر                  

              الهمزة والتاء :          نفع     انتفع                            

 التاء والتضعيف :        قدم     تقدمَّ                     

 مزيد بحرف 

 دحرج  التاء : تدحرج            

 تزلزل               زلزل       

 ) الهمزة والتضعيف (  مزيد بحرفين

 طمأن                  اطمأّن                    

 قشعر                  اقشعّر            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقيسه علي وزن ) فعل ( /* لمعرفة حروف الزيادة نعود للماضي و

 ) فعلل( وما زاد علي هذا الوزن يعتبر حرف الزيادة. 



 التاء واأللف :            فهم     تفاهم                          

 مزيد بثالثة حروف : 

 الهمزة و السين والتاء :      خرج   استخرج                  

 * حروف المضارعة والضمائر ل تعد من حروف الزيادة .

 .أوزان الفع  المزيد 
 -مزيد الثتثل :

 -المزيد بحرف يأتل على ثتثة أوزان :
 ..                  مزيد بالهمزة .أشرف ..... –أكرم  –أفعل                          أحسن  -1
 صادق .......                مزيد باأللف . –ناقش  –فاعل                           جاهد  -2

 حســن .......                مزيد بالتضعيف . –قدم  –فعل                        عرف  -3
 -: المزيد بحرفين يأتل على  مسة أوزان

 

 تفاع  تفع    افع    افتع  انفع       

 انفجر
 انئل  

 اندفع

 ابتعد 
 انتصر  
 ارتفع

 احمر 
 اصفر  
 اسود 

 تعلم 
 تغلب

 تحسن 
 

 تقات 
 تعام   
 تقاضى 

 المزيد بثت  أحرف يأتل على أوزان أشارها .
                                                 استفعل   :    استقبل       استخرج          استنفد .                        

 افعوعل  :   اغرورق       اخشوشن          اعشوشب                          
 مزيد الرباعل :                                                                           

 الرباعي : يزيد ..بحرف ...أو اثنين 
 تلعثم ( . –تزلزل  –:     يأتي على وزن واحد هو  ) تفعلل ( :) تدحرج   المزيد  بحرف
 اطمأن  (   -:     يأتي على وزن:              )افعلل  (  :  )   اقشعر   المزيد بحرفين

 

 

 

 

مقياس جاء به علماء الصرف لمعرفة أحوال أبنية الكلمة , ولما تبين بالبحث والستقصاء أن أكثر الكلمات العربية ثالثية األحرف  تعريفه :

 هي : , فإنهم جعلوا الميزان الصرفي مركبا من ثالثة أحرف أصلية 

 )الفاء , والعين , والالم " ف ع  ل "( 

على أن يكون  والالم تقابل الحرف الثالث ,,  لفاء تقابل الحرف األول , والعين تقابل الحرف الثانيفاوجعلوه مقابل الكلمة المراد وزنها , 

 .  الحركات والسكناتشكل الميزان مطابقا تماما لشكل الكلمة الموزونة من حيث 

 وقد أختار الصرفيون كلمة " فََعَل " لتكون ميزانا صرفيا ألسباب نجملها في اآلتي : 

 مة " فعل " ثالثية األحرف , ومعظم ألفاظ اللغة العربية مكونة من أصول ثالثة , أما ما زاد على الثالثة فهو قليل . ـ ألن كل 1

ـ أن كلمة " فعل " عامة الدللة , فكل األفعال تدل على ف ْعل , فالفعل : أكل , وجلس , ومشى , ووقف , وضرب , وقتل , ونام , وقام ,  2

 ث بمعنى فْعل الشيء . وغيرها تدل على الحد

ـ صحة حروفها , فليس فيها حرف يتعرض للحذف , كاألفعال التي أصولها أحرف علة كاأللف , والواو , والياء , فاألفعال المعتلة قد  3

 تتعرض لإلعالل بقلب , أو نقل , أو حذف . 

تضم الفاء ومخرجها من أول الجهاز النطقي وهو  ـ أن كلمة " فعل " تشتمل على ثالثة أصوات تشكل أجزاء الجهاز النطقي , فهي 4

 الشفتين , والعين من آخره أي من أخر الحلق , والالم من وسطه . 

للميزان الصرفي فائدة كبرى , فهو الذي يحدد صفات الكلمات , ويبين إن كانت الكلمة مجردة , أو مزيدة , أو كانت تامة , أو  لحظ أن:

نا : حركات الكلمة , وسكناتها , واألصول منها , والزوائد , وتقديم حروفها , وتأخيرها , وما ذكر من تلك ناقصة , وباختصار فهو يبين ل

 الحروف , وما حذف , ويبين صحتها , وإعاللها 

 كيفية الوزن : 

 عند وزن الكلمات نراعي اآلتي :

 ف بالشكل الالزم ليعمل حسابه في الميزان . *أن الكلمة المطلوب وزنها تقابل الميزان " ف ع ل " مع مراعاة ضبط كل حر 

فالحرف األول من كلمة " َضَرَب " مثال يوضع مقابل الحرف األول من الميزان , مع ضبط حرف الميزان بحركة الفتح , ألن حرف الضاد 

اني من الميزان مع فتحه , في ضرب مفتوح , ثم يوضع الحرف الثاني وهو " الراء " مع مراعاة حركته وهي الفتحة , مقابل الحرف الث

ويسمى هذا الحرف بعين الكلمة , كما يوضع الحرف الثالث من الكلمة وهو " الباء " مقابل الحرف الثالث من الميزان مع مراعاة حركة 

 الحرف الموزون , وضبط حرف الميزان بنفس الحركة ,ويسمى هذا الحرف من الكلمة بالم الكلمة . 

 . الضاد فاء الكلمة . الراء عين الكلمة . الالم لم الكلمة .  نحو : َض َر َب ـ فََعلَ 

 َح ُس َن ـ فَُعَل . الحاء فاء الكلمة . السين عين الكلمة . النون لم الكلمة . 

َل . العين فاء الكلمة . الالم عين الكلمة . الميم لم الكلمة .   إلخ . … َع ل  َم ـ فَع 

 

 الثة أحرف : فعللكيفية وزن الكلمات الزائدة عن ث



 ـ إذا كانت األحرف الزائدة عن ثالثة أحرف أصلية , أي أن الحرف الزائد ل يمكن الستغناء عنه ألنه أصل في بناء الكلمة , ول يستقيم 1

زلزل : فعلل .    : دحرج : فعلل .  بعثر : فعلل .  مثل  .  إن كانت الكلمة رباعيةمعناها بدونه , زدنا " لما " واحدة في آخر الميزان 

 طمأن : فعلل .   وسوس : فعلل . 

 وإن كانت أصول الكلمة خماسية وهذا ال يقع إال في السماء زدنا المين في آخر الميزان . 

 َغَضْنفَر : فََعلَّل .   َزبَْرَجد : فََعلَّل .   : َسفَْرَجل : فََعلَّل . مثل            

 واحد أولهما ساكن , وقد ل نضم عندما ل نكون في حاجة إلى اإلدغام .   ويالحظ إدغام الالمين ألنهما من جنس

 َجْحَمر ش : فَْعلَل ل , الجحمرش : المرأة العجوز. متل :  

قَدَّم : فعَّل .  مثل : ـ وإن كانت الزيادة ناجمة من تكرار حرف من األحرف األصول في الكلمة تكرر ما يقابل الحرف الزائد في الميزان  2

يل " فقد زيد على الكلمة األصل " َمر يس " حرفان هما : الت ميم ْرَجم : فْعلَل . ومنه " مرمريس " المرمريس : الداهية ووزنه : " فَْعفَع 

 وهي مماثلة لفاء الكلمة , والراء وهي مماثلة لعين الكلمة , لذلك زيد في الميزان فاء وعين أخرى مقابل الزيادات المماثلة لألصول . 

ـ وإن كانت الزيادة في الكلمة ناشئة عن حرف غير أصلي , وغير مكرر , بل ناتجة عن حرف من أحرف الزيادة التي تجمعها كلمة "  3

هي سألتمونيها " فإننا نزن من الكلمة أحرفها األصول فقط بما يقابلها في الميزان , ثم نزيد في الميزان األحرف الزائدة في الموزون كما 

    ود في الكلمة . بضبطها الموج

 ر   ك   اشارك.........أصلها شرك          ش     مقتول........       م    ق    ت    و    ل                        قتل .........ق     ت      ل

 ع    ل  اف                                               م    ف    ع    و    ل                       ف     ع      ل                                     

 مالحظات :

 ما يُزاد في الكلمة يُزاد في الميزان . -1

 مثال: استخرج أصلها خرج على وزن فعل ثم نضع حروف الزيادة على الوزن فيصبح وزن استخرج استفعل 

 ما ينقص من الكلمة ينقص من الميزان . -2

 لى وزن فعل و الواو تقابل الفاء في الميزان فيكون وزنها عل مثال: قف أصلها وقف ع

 إذا كانت الكلمة بها حروف زائدة وحروف ناقصة يُراعى وضعها في الميزان  -3

مثال: الصفة أصلها وصف حذف منها الواو وهي تقابل الفاء في الميزان و زيد عليها "ال" التعريف و التاء المربوطة يراعى وضعها في 

لةالميزا  ن فيكون وزنها الع 

 مثال: ق  الفعل األمر من وقى حذف منه الواو واأللف وهما يقابالن الفاء و الالم في الميزان فيكون وزن ق  ع  

الدال والطاء ليست من أحرف الزيادة في الميزان الصرفي ويكون أصلهما تاء مثل ازدهر أصلها زهر وتكون الكلمة على وزن افتعل و  -4

 دال لتتناسب مع الزاي قبلها قلبت التاء 

 وكذلك كلمة اضطرب أصلها ضرب و تكون الكلمة على وزن افتعل وقلبت التاء طاء للتناسب مع الضاد قبلها 

 وكذلك كلمة اصطبر على وزن افتعل .

 -زن الكلمات اآلتية : -1

وهب , التعريف , العليم , يزن , المربوطة , البناء ,  المسلمون , اإلخالص , المدرسة , الطالب , يستقيم , مخرج , يقاتل , ق نا , خذ ,

  اضطراب

 

 

 

 : هو كتاب ضخم يجمع فيه جميع مفردات اللغة ومشتقاتها .  المعجم

: يرتب المعجم حسب ترتيب الحروف الهجائية ) أ , ب , ت , ............. ( ومقسم إلي أبوواب كول مون حورف لوه بواب يجموع الكلموات  الترتيب

 ت به ) المعجم الوسيط ( أو انتهت به ) القاموس المحيط ( .التي بدأ

 : المصباح المنير , لسان العرب , المعجم الوجيز , القاموس المحيط , المعجم الوسيط ( .  أشهر المعاجم

 أساسيات الكشف في المعاجم : 

 رّد الكلمة إلي مفردها إذا كانت مثني أو جمعا   -1

 ذا كانت مضارعا  أو أمرا  أو مصدرا  أو أحد المشتقات. رّد الكلمة إلي ماضيها إ -2

 خرج( .  –)استخرج   تجريد الكلمة من حروف الزيادة.  -3

 ردد( .  -قول( , )رّد  -)قل  رّد المحذوف وفك التضعيف. -4

 رّد حرف العلة إلي أصله ) واو / ياء ( إذا كان أجوف أو ناقص .  -5

 دعو( . –,     )دعا   بيع(   –,   )باع  قول(  –)قال 

 نوم .  نام  مصدرها  -2يقول .   قال  مضارع الكلمة  -1نعرف أصل حرف العلة من خالل     -6

 نكشف في باب الحرف األول فصل الحرف الثاني مع الثالث -7

 إذا كانت الكلمة اسما نحولها إلى فعل : -1

 محمود ـــــ   حمد   ,     تقديم ـــ   قدم((.    مثال : )) العلم ــــ   علم  ,   العمل ـــــ   عمل  , 

 إذا كانت الكلمة فعال مضارعا أو أمرا نحولها إلى الماضي : -2

ا –نام  –,  ينام  بيع -باع  –مثال:) يبيع    ( صوم -صام -قول , يصوم  – قول   -قال  -نوم , قل  – نوم 

  الياء( عن طريق إما المضارع أوالمصدر : –األلف إلى أصلها ) الواو  إذا كانت الكلمة معتلة الوسط أو اآلخر باأللف نرد -3

ا(    -ينام  -بيع ا  , نام  -يبيع  -سمو , باع  -يسمو    -قول ,  سما   -يقول  -مثال : )قال   نوم 

 إذا كانت الكلمة مثنى أو جمع نحولها إلى المفرد : -4

 مثل (. -تمثال  –تلميذ : تلمذ , تمثالن  –ــــ رجل , البيوت ـــــ  بيت , التالميذ  جبل , الرجال –شجر , الجبال  –مثال ) األشجار 



 هناك كلمات يصعب اإلتيان بفعلها األصلى فعلينا اإلتيان بجمعها : -5

 مثال : ))  يد  ـــ أيدى  ـــ يدى ,  سنة   ـــ   سنوات   ـــ    سنو  ,  ساعة  ـــ  سويعات  ـــ  سوع((.

 كان في الكلمة حروف زيادة نحذفها ونرد الكلمة إلى مجردها الثالثي  أو الرباعي : إذا -6

 مثال :)استخرج ـــــ خرج  , انتصر ــــ   نصر , كامل ــــ   كمل , اطمأن ــــ طمأن , تدحرج ــــ   دحرج ( 

 إذا كان في الكلمة حرف محذوف نرده :  -7

 قول ((.     -بيع , قل  -بع  نوم  ,    -صوم  , نم  –مثال : )) صم 

 إذا كان في الكلمة حروف تضعيف في المجرد الثالثي علينا فك هذا التضعيف : -8

 حبب((.    -حقق , حبّ  -شدد  ,  حقّ   -مدد  ,  شّد  -مثال : ))مّد 

 إذا كانت الكلمة مؤنثة نحولها إلى المذكر: -9

 , عملت ـــــــ عمل , فهمت ـــــ  فهم((.   مثال : ))أخذت ـــــــ أخذ  , بدأت ـــــ  بدأ  

 إذا كانت الكلمة للمتكلم أو للمخاطب نحولها إلى الغائب: -10

 مثال : ))أعمل ـ يعمل ـ عمل , تعمل ـ يعمل ـ عمل , أكتب ـ  يكتب ـ كتب , تكتب ـ يكتب ـ كتب((.

 لمادةا الكلمة المادة الكلمة المادة الكلمة المادة الكلمة المادة الكلمة

 ميد ميدان  أثر اإليثار حوج حاجــة وفق التوافــق ضوء اإلضاءة

 سمو سماوات أثر اآلثار حيي حيــاة يدى اليــــــــد نصف اإلنصاف

 عدا العتداءات ضيف أضاف جفو جــفــاء يقن الموقــن أمن اإليمان

 لغا لغة فيض أفاض عود عـــــادة أ رخ التاريــخ طوع الستطاعة

 ضمم تضم خير استخار فتى فـتـى مدن المدينــة دوم لمستديمةا

 مهد ممهدة بيد إبادة ثوب ثـيـاب نمو نموذج خطو الخطا

 ألق لئقة دين إدانـة وثب تـثــب رخو الرخــاء قلل الستقالل

ــةمقيـ ضرب اضطراب قصو األقصى ميق   علم المعلومات دين ديانة 

 حيا تحية ولى استيالء شبب بـــابش علو العليـــاء سوس السياسة

ــةبهـــ روح ارتيــاح عوق العائق  مدد امتدت حلل احتلّ  وهـب 

 نفض النتفاضة وهم اتهام وثق نـثـــق ضرر اضطـر علو يالتعال

 ثمر المثمر عود استعادة وعظ عــظـة جوز اجتياز بوح الستباحة

 دلل يدل موت اتةاستم خلو خـلــــــت صنع اصطنـاع قصى التقــصـي

 برأ بريئة فتو استفتاء شكو تشتـكـــي عدو اعتــداء قود القيــــادة

 كفف يكف رضو استرضاء وثق مــيثـــاق شدد اشتــــداد ضلل الضالـــــة

 عند المعاندون هير انهيار دنو دنـيـــــــا هـزز اهـتــــــز فوق الفائقـــون

 قدس المقدس شيط -شطن شيطان قنن قوانيــــن هوج اتـجــــــاه ثرو الثـــروات

 عون تعينه رود إرادة ونى مينــــــاء وسخ اتســــــخ كون الكائنـــات

 بدد الستبداد شور إشارة وصف صـفــة وصف اتصـف نوى النيـــــــة

 بدأ مبادئ رخو استرخاء ريي راية وحد اتـحــــــاد سنن الُســـــنّـة

 طغى الطاغية علو يستعلى رأى رؤيــة عيد استعــــاد وسن السـنـــــة

 نسى تنسوا شرر الشرور نوس الناس زيد ازديـــــاد شيب الشيــــب

 قرأ القرآن همم اهتمَّ  دمى دماء عير استـعـار ورث الميــــراث

 أّمم اآلمهات حوج احتياجات قرر استقر سوغ استساغة وسم السمـــات

 أبى اآلباء ضهد اضطهاد حول استحالة طوع طــاعاست سود الســــيـد

 غول الغائلة صون الصيانة جول مجالت ثيب أثـــــــاب روع الرائعــــة

 نمو النتماء دور إدارة جور يستجير وقى اتــقـــــى شوق الشتيــاق



 بوأ البيئة رهب اإلرهاب جوب يستجيب أنس إنســان حبب الحبيـــب

 جهن جهنم برأ األبرياء عون يستعين سمى اســـــــم جدد الجديـــــد

 تقن إتقانه دعو دعا وطن استيطان روض رياضــة حرر الحريــة

 والكلمة إما أن تكون

 حرف -3  فعل -2  اسم -1

كلمة دلت علي معني في نفسها وليس الزمن 

ا منها إذن هو معني أو حدث بدون زمن  جزء 

 رجل , شجرة , كتاب , أسد

 دلت علي حدث مقترن بزمنكلمة 

إذن هو معني أو حدث مرتبط بزمن كتب , 

 يكتب , اكتب

 كلمة دلت علي معني غير مستقل

 ل يظهر إل مع غيره

 في , هل , لم, بل , لكن , إن .

 أي كلمة لبد فيها من ثالثة أشياء

 عالمة العراب -3 الحالةالعرابية -2 الموقع العرابي -1

أوالفاعل  أو نائب المبتدأ أو الخبر 

 الفاعل أو خبر إن أو اسم كان 

 مرفوع 

 

 الضمة للرفع وينوب عنها األلف للمثني والواو   

 لجمع المذكر السالم والسماء الخمسة          

يكون من المفعولت أو حال أو 

تمييز أو مستثني أو اسم إن أو خبر 

 كان

 منصوب 

 

ني وجمع المذكر السالم الفتحة للنصب ينوب عنها الياء في المث

 واللف لالسماء الخمسة والكسرة لجمع المونث

 مضاف إليه أواسم مجرور

 

 مجرور 

 

الكسرة للجر وينوب عنها الياء في المثني وجمع المذكر السالم 

 واألسماء الخمسة والفتحة للممنوع من الصرف

 علةالسكون وينوب عنها حذف النون وحذف حرف ال مجزوم  للفعل المضارع

 عالمات إعراب األسماء

 الفرعية الصلية الحالة

 الرفع

 

 الضمة

 المفرد وجمع التكسير

 أو جمع المؤنث

 اللف 

 المثني

 الواو 

جمع المذكر السالم واألسماء 

 الخمسة

 

 النصب

 

 الفتحة 

 المفرد وجمع التكسير

 الياء 

 المثني وجمع المذكر السالم

 اللف 

 السماء الخمسة

 الكسرة

 لمؤنثجمع ا

 الجر

 

 الكسرة 

 المفرد وجمع التكسير

 أو جمع المؤنث

 الياء 

 المثني وجمع المذكر السالم

 واألسماء الخمسة

 الفتحة 

 الممنوع من الصرف

 

 

 عالمات إعراب الفعل ) المضارع ( 

 األفعال الخمسة: هي كل فعل العالمة الحالة

 مضارع اتصلت به        

 ألف الثنين: –

 ان   ومخاطبانغائب         

 )يكتبان  , تكتبان(        

 واو الجماعة -

 غائبون    مخاطبون       

 )يكتبون  ,  تكتبون(      

 ياء المخاطبة : -

 مخاطب فقط ) تكتبين(     

 إذن هم أفعال خمسة      

 الضمة الرفع

 المضارع صحيح اآلخر

 الضمة المقدرة

 المضارع معتل اآلخر

 ثبوت النون

 الخمسةاألفعال 

 الفتحة المضارع صحيح النصب

 اآلخر والمعتل بالواو أو الياء

 

 الفتحة المقدرة

 المضارع معتل اآلخر باأللف

 حذف النون

 األفعال الخمسة

 الجزم

 

 السكون

 المضارع صحيح اآلخر

 حذف حرف العلة

 المضارع معتل اآلخر

 حذف النون

 األفعال الخمسة

 مالحظة:

 المضارع فقط ويبني في حالتين الفعل المعرب هو الفعل

 الفعل الماضي مبني دائما  واألمر أيضا مبني دائما  

 

 معلم اللغة العربية **محمد جمال عبداللطيف السيد  

01098907097 

 كفر صقر  شرقية الجمايلة  شيط  



 

 كيفية إعراب الفعل  

 والفعل هو ما دل علي حدث مرتبط أو مقترن بزمن وينقسم:
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ـــ

 

 ما ضٍ 

 دل علي

 حدث وقع

قبل زمن 

 التكلم

 مبني

 

إذا لم يتصل به شيء أو اتصلت به تاء  الفتح

 التأنيث أو ألف الثنين

 للمحاضرة استمعاسعاد , الولدان  تحضرالطالب ,  حضر

إذا اتصلت به تاء الفاعل ,نون النسوة ,  السكون

 نا الدالة علي الفاعلين 

 جميعا حضرنامبكرا  ,  حضرنَ رسالة لصاحبي ,الطالبات  كتبتُ 

 من المسجد خرجواالمصلون  إذا اتصلت به واو الجماعة  الضم

 مضارع

 ما دل علي

 حدث يقع

 في زمن

 تكلمال

 أو بعده

 

 مبني

 

 الدرس يكتبنالبنات  إذا اتصلت به نون النسوة  السكون

 الدرس لتكتبنَّ  إذا اتصلت به نون التوكيد  الفتح

الظاهرة إذا كان صحيح اآلخر ولم يسبقه  الضمة مرفوع 

 ناصب ول جازم

 منافقا   يستمرُ ومع ذلك  ليحترُمونهالمنافق أن الناس  يعرفُ 

المقدرة إذا كان معتل اآلخر ولم يسبقه  الضمة

 ناصب ول جازم

 الحاكم بالعدل يقضيالمسلم للحق ,  يسعيالدين للخير,  يدعو

إذا كان من األفعال الخمسة ولم  ثبوت النون

 يسبقه ناصب ول جازم

بالغيب , أنت   يؤمنونفي أمورهما , المؤمنون  يتعاونانالصديقان 

 الخير  تحبينيا فاطمة 

 منصوب

أن , لن , كي 

 , حتي

 لم التعليل  

 

  الفتحة الظاهرة

إذا كان صحيح اآلخر أو معتل بالواو أو الياء 

 وسبقه ناصب

 ينموالناس علي أنفسهم ولن  يطمئنالعدل لكي يسود لبد أن 

 الجميع ليعرفهبالعدل  نقضيبوجود الظالمين وسأجد حتي 

باأللف وسبقه  إذا كان معتل اآلخر الفتحة المقدرة

 ناصب

 لك التفوق يتسنيللعلم لكي  تسعييجب أن 

 

إذا كان من األفعال الخمسة وسبقه  حذف النون

 ناصب

 قيمة الوقت تقدرا{ ,يجب عليكما أن تنفقواالبر حتي  تنالوا}لن 

 مجزوم

 

  السكون

 إذا كان صحيح اآلخر وسبقه جازم 

 علي الدنيا تحرص أيها المؤمن ل

 

 ف حرف العلةحذ

 إذا كان معتل اآلخر وسبقه جازم

 إلي درجة المسلم يسمُ في الفساد ,المنافق لما  نمض  لم 

إذا كان من األفعال الخمسة وسبقه  حذف النون

 جازم

 ضد عدوهم تتحداا في الشر , القبيلتان لم تسعول 

 إن من ما مهما أين متي  جزم فعل واحد لم لما ل الناهية ل األمر :أدوات شرط تجزم فعلين

 أمر

 ما يطلب به

 حدوث

 شيء بعد

 زمن التكلم

 

 مبني

 

إذا كان صحيح اآلخر غير مسند لضمير  السكون

 أو مسند لنون النسوة

 الحق اتبعنفي عملك , أيها النساء  اجتهد

 

 لي ما أردتإ امض  بما قسم هللا لك ,  ارضَ إلي الخير ,  أدعُ  إذا كان معتل األخر حذف حرف العلة

إذا اتصلت به ألف الثنين أو واو  حذف النون

 الجماعة أو ياء المخاطبة

 لنصائح والديك استمعيا بالصبر ,استعينوفي عملكما, استقيما

إذا كان المخاطب مفردا مذكرا والفعل  الفتح 

ا بنون التوكيد   مؤكد 

 أن الظلم ظالماعلمنَّ يا رجل 

 كيفية إعراب السم
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 إذاكان مفردا أوجمع الضمة 
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 جر

 من,إلي,عن, في,علي, الكاف

 ,حتي الباء , الالم وهناك حروف

 أخري وما بعدها )اسم مجرور(
 خبر

 إن, أن, ليت, لعل ,لكن, كأن ناسخ  إذا كان مثني األلف خبر إن

 اسم كان

إذاكان جمع مذكر سالم أو  الواو  الفاعل    

 من األسماء الخمسة

 جزم

 المضارع  

 لم , لما , لم األمر

 ل الناهية ,إن :حرف شرط يجزم

 فعلين والباقي أسماء شرط من ما 
 نائب 

 الفاعل   

 خبر كان

 

ب
صو

من
 

إذاكان مفردا أوجمع  الفتحة 

 تكسير
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 نصب

 المضارع 

إن أن , لن , كي , حتي , لم 

 التعليل

 األلف اسم  إن 

  

 إذاكان من األسماء

 الهمزة )أ(أمحمد أخوك؟ استفهام  مفعول به الخمسة

 الياء مفعول مطلق هل هل جاء حسن؟       

  

إذاكان جمع مذكر سالم 

 أومثني
 نفي  مفعول ألجله

 

 

 ما , ليس , ل , لت , لم , لما , لن

 ل النافية :

الكالم خبر يحتمل الصدق والكذب  

 ولتؤثر في إعراب الفعل

 المفعول فيه

 ) الظرف(

 المفعول معه



 الكسرة الحال

  

 نهي إذا كان جمع مؤنث

  

 ل الناهية :

ها طلب ليحتمل الصدق الكالم مع 

 والكذب وتجزم الفعل
 التمييز 

 الواو,الفاء,ثم ,أو,بل, لكن,ل عطف المستثني

 اسم مجرور

ور
جر
م

 

 الكسرة

  

ا أوجمع تكسير  مفرد 

 أوجمع المؤنث

ت
را
و
ـر
ـــ
ـــ
جــ
ـــ
مـ
ـــ
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ال

 

 جواب

 

 بلي, نعم, ل, أجل ,إذن , إي

 منفي فقطبلي تأتي بعد السؤال ال

 وإي قبل القسم )إي وربي( 

 الياء مضاف إليه 

 
 أو سالم مذكر جمع
األسما   من أو مثنل

 ال مسة

 ب  باهلل   ت   تاهلل  و   وهللا قسم: 

 وهناك الالم الموطئة للقسم وتكون

 مسبوقة ب إن الشرطية

 )ولئن قوتلوا ل ينصرونهم ...(

 إل , عدا , خال , حاشا,غير اءاستثن الصرف من ممنوعا الفتحة 

 تابع لمتبوعه النعت

 في إعرابه

 رفعا    ونصبا   وجرا  

ع
ـــ
ـــ
اب
ـو
ـــ
تــ
ـــ
ال

 

 نداء

 

 يا , أيا , هيا , أي , الهمزة

 البدل 

 مالحظة العطف 

 من :قد تكون اسم موصول او اسم شرط أواستفهام

  ما  :موصول أو شرط أو نفي أو استفهام

 وكل ذلك حسب السياق       

 

 التوكيد

 نحويات

 

 المثلة إعرابها الحالة

 األسماء الموصولة الواقعة بعد معرفة.
اسم موصول مبني في محل.....نعت ,أما اللذان 

 واللتان تعربان إعراب المثنى

 كافأُت التلميذ الذي تفوق.

 عاد الجنود الذين انتصروا في المعرك.

 الحديقة المنظمة جميلة. غالب ا تعرب نعت عرفتينعند توالي م

 قرأُت قصة  رائعة . النكرة الثانية تعرب نعت عند توالي نكرتين

 أيها الطالب ذاكروا بجد حتى تتفوقوا. نعت مرفوع السم المعرف بـ)ال(بعد )أيها , أيتها(

 تلميٌذ مجتهد. عمرو هذا اسم إشارة مبني في محل..... نعت المعارف +أسماء اإلشارة 

 رجال الشرطة يخدمون الوطن . مضاف إليه مجرور........... السم المعرف بـ)ال(بعد النكرة

 العصفور يقف فوق الغصن. مضاف إليه مجرور........... السماء بعد الظروف

أي اسم بعد) كل , بعض , جميع ؛ سوى , غير , كال , 

ب , شمال , كلتا ,دون , ذات, ابن , ابنة, شرق , غر

 جنوب(

 مضاف إليه مجرور...........

 كل الطالب ناجحون., ابن  العم جاء أمس 

 كال الكتابين مفيد,

 ل أحب سوى الصادق                      

 تقع أسيوط جنوب مصر.    

 أخالقـ ا. التالميذ إن محمد أفضل مضاف إليه مجرور........... أفعل التفضيل +معرفة

 مالبسـك جميلة. مضاف إليه مجرور........... تصل بالسمالضمير الم

 قابل أحمد أخاك وسلم عليه. ضمير مبني في محل جر اسم مجرور الضمير المتصل بحرف الجر

 عمر مجتهد لكنه كاذب. ضمير مبني في محل نصب اسم ........ الضمير المتصل بـ)إن وأخواتها(

 التالميذ أصبحوا مجتهدين. مبني في محل رفع اسم .... ضمير الضمير المتصل بـ)كان وأخواتها(

 الكرة لعبها محمد لزميله . ضمير مبني في محل نصب مفعول به الضمير المتصل بالفعل) الهاء, الكاف , الياء , الناء (

 التلميذان يذاكران بجد . ضمير مبني في محل رفع فاعل باق الضمائر المتصلة بالفعل )التاء ......

 حالك ؟ كيفالسفر يا أحمد ؟  متى خبر مقدم وما بعدها مبتدأمؤخر تى , أين , كيف ( + اسم معرفة)م

ا. خبر مقدم وما بعدها مبتدأمؤخر شبه جملة + نكرة  في الفصل ثالثون تلميذ 

ا , أجمعين ,  الكلمات ) أول , ثاني ا......, جميع ا , مع ا دائم 

ة, في ماديا , سياسي ا , ادبي ا خطـ ا," ة,عام  خاص 

 نهايةالجملة"

ا , مع ا ,وحده  ا , سهو   عوضـ ا , كافة  , عمد 

 حال منصوب

 جاءت سما وحدها للمدرسة أمس.

 حضر الطالب جميع ا للمدرسة أمس .

 يا عمر أحبك خاصة  عن باقي التالميذ.

 أبصرت العصفر يغرد فوق الغصن. أحوال الجمل بعد المعارف 

ا. حال منصوب النكرات بعد المعارف  عاد الجيش من المعركة منتصر 

ا , مثال , أيضـ ا ,  ا ,,عموم  الكلمات)سبحان , خصوص 

ا  ا , ترك  ا , عفوا, وفاقـ ا ,عناد  فضال  , مهال  , حقـ ا , شكر 

 , خالفـ ا(

 مفعول مطلق لفعل محذوف 
 حقـ ا إن عمرو تلميٌذ مجتهٌد.

 أنا أهتم باللغة العربية خصوصـ ا النحو.

النكرة المنصوبة بعد) حب , خير , شر(   أسماء 

 تفضيل حذفت همزتها
 المعلم خير  مربيــ ا. تميز منصوب 

 أنا أكثرمنك علمـ ا. تميز منصوب النكرات المنصوبة بعد أفعل التفضيل 

النكرات المنصوبة بعد) زاد , ازداد , امتأل,ملئ, نعم , 

, كم  بئس , كفى ,لسيما,هلل دره,أسلوب التعجب

 الستفهامية(

 تميز منصوب

 ماأجمل الفتاة أخالقـ ا. ,ازداد الجو رطوبـ ة

.  , كفى باهلل وكيال .  امتأل الكوب ماء 

ا في الفصل؟  كم تلميذ 

ا. تمييز ( 1,2النكرات بعد األعداد ماعدا)  في الفصل ثالثون تلميذ 

 فالح فدان ا قمحـ ا.زرع ال تميز منصوب النكرات بعد ) الكيل , الوزن , المساحة (
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الحديثٌ حتٍ تستقبل القرن الحادي والعشرين  التعلجمجٌوتزويد المدارس بالوساُل  التعلجمقامت الدولٌ بتطوير 
يتعاونون فً الخجر بحجث يعجن أقوياء  علٍ الصحٌ وبذلك ينشأ األطفالحفاظا وتوعجٌ الطّب بمشكّت البجٌُ 

 القوي أخاه الضعجف 
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 أ ( فعال الزما وآخر متعدٌا                                    ب ( اسمٌن مبنٌٌن مختلفٌن 

 جـ( فعال ً  مجردا وبٌن نوعه                             د ( فعال ً مزٌدا بحرف وبٌنه .
 زٌادة و( فعال مزٌدا بحرفٌن وآخر بثالثة واذكر حروف ال   اال وبٌن نوعها             هـ(  ح

 خمسا (  –خمسة  –) خمس محو أمٌة ......... أمٌٌن اختر : على راغب العمل فً قطاع التعلٌم  – 3
  ٌعٌن (  –فً أي مادة تكشف عن :) قامت   -4
 

 

 
 استخرج من القطعة ما ٌؤتً : - 8أعرب ما تحته خط .                                    - 1

 نوعه                                      ب ( فعال ً مزٌدا ً وبٌن نوعه   . أ ( فعال ً مجردا ًوبٌن
 جـ( حاال وبٌن نوعها  .                                         د (كم وبٌن نوعها واضبط تمٌٌزها   .

 هـ ( اسما معربا وآخر مبنٌا                                 و ( تمٌٌزا وبٌن نوعه 
 أ( " كم عالما خدم أمته  " ما نوع كم واضبط تمٌٌزها  - 3

 جزء   . اكتب األرقام بالحروف مع ضبط التمٌٌز  8آٌة من  51سور من القرآن و 01ب(  حفظت     
 و غ  ل (  –غ ل و    –ج( نكشف فً المعجم عن كلمة " لغتنا  " فً ) ل غ و     

 
 
 
 
 استخرج منها ما ٌؤتً :  -8أعرب ما تحته خط .                                  - 0

 أ ( فعال ً مجردا ً ، وبٌنً نوعه .                       ب ( فعال ً مزٌدا ً وبٌن حروف الزٌادة  
 جـ( اسما معربا وآخر مبنٌا                           د ( فعال ٌفٌد الٌقٌن وحدد مفعولٌه 

 كٌف نكشف فً المعجم عن )الشدائد(؟ - 3
 كتابا  08كراسة و85قصص و9اكتب األرقام فً العبارة التالٌة بؤلفاظ عربٌة : " تسلم الطالب  - 4
 حدد نوع كم فٌما ٌلً مع إعراب تمٌٌزها وضع عالمات الترقٌم  " كم جنود شجعان فً بالدنا . -5

  
 

  
 

                   أعرب ما تحته خط أ ـ 
 -: ٌلًمن الفقرة السابقة ما  استخرجب ـ 
 فؼال ً ٍزٌذا ًتذشفٍِ ٗتٍِ دشٗف اىزٌادج  .  -2           فؼال ً ٍجشدا ً ٗتٍِ ّ٘ػٔ .        -1

 اصَا ٍؼشتا ٗآخش ٍثٍْا  -4فؼال ٍؼشتا ٗتٍِ ػالٍح إػشاتٔ                       -3 

 ٍؼط٘فا ٗأػشتٔ  -6ّؼرا ٗتٍِ ّ٘ػٔ                                         -5 

 فؼال ٌْصة ٍفؼ٘ىٍِ ٗدذدَٕا  -8              مٌ ٗتٍِ ّ٘ػٖا ٗاضثظ ذٍٍَزٕا        -7      

 ٍالدظُ٘ . امرة تاىذشٗف ٍغ ضثظ اىرٍٍَز  24دجشج ٗ 12فً ىجْح االٍرذاُ -د

 مٍف ذنشف فً ٍؼجَل ػِ " اإلّضاُ ، اىْاس ( -ٕـ 
 

 
 
 

 -: ٌلًمن الفقرة السابقة ما  استخرجب ـ  :                     أعرب ما تحته خط أ ـ 
 اىزٌادج .فؼال ً ٍزٌذا ً ٗدذد دشٗف   -2فؼال ً ٍجشدا ً ٗتٍِ ّ٘ػٔ .                            -1

 فؼال ٍرؼذٌا ىَفؼ٘ىٍِ ٗدذدَٕا  -4ّؼرا ٗتٍِ ّ٘ػٔ                                                 -3

اللغات سحرا وسر خلودها أنها لغة القرآن  أكثر العربٌة التً تمتاز بالجمال والخلود وما زالت اللغةهً الجمٌلة لغتنا 
   ودادها مقبل علٌها وعلى الناطقٌن بها أن ٌحترموها وكم عشاق لها ٌحفظون أنتالكرٌم ولذا وجب علٌك دراستها و

نجججدهم متمٌججزة األوقججات  علججى التغلججب علججى الشججدائد وفججً أغلججب قججادراتجعججل الفججرد تلججك القججدرة الممٌججزة التججً  الشجججاعة هججً "

 البطولة " عالماتارتسمت على وجوههم  شخصٌاتمن البساطة ولٌسوا بالضرورة  كبٌر شخصٌاتهم بقدر

من هللا والناس فجا بنً كن ذا تواضع يقبلى الخالق قبل  محبوبا" التواضع خلق عظجم إذا تحلٍ بى اإلنسان صار 
 فً الناس " ذكرهواجعل شعارك إعجابك بالمرء خلقى ِ مالى فكم متواضع ذهب وبقٍ  المخلوق

مضجعٌ  سعجىبّغايٌ  اإلنسانو وصوِبوا فالػايٌ أفضل الطرق للنجاح  مؤمنتسعٍ إلجوا وأنت  غايٌلجكن لك 
 " مجسوراللوقت وما يدرك هذه الحقجقٌ إِ ذو العقل فالودف يجعل النجاح لإلنسان 
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 ج( مٌ ٍِ ماذة دافغ ػِ اىذق  . تٍِ ّ٘ع مٌ ٗأػشب ذٍٍَزٕا 

 د(. امرة تاىذشٗف ٗغٍش ٍا ٌيزً   

 ٕـ ( ذخٍش اىص٘اب : 

 ي س س(  –س ٗ س  –) س اس         ّنشف ػِ " ٍٍض٘سا  " فً   :   -1        

 ؽ ي ي ( –ؽ ا ي  –ّنشف ػِ  " غاٌح"    فً     :         )  ؽ ٗ ي  -2        

 ٗ ج ٕـ ( –ٗ ج ح  –ّنشف ػِ " ٌ٘اجٔ " فً       :         ) ي ٗ ج  -3       

 
 

 

 
 

                -: ٌلًمن الفقرة السابقة ما  استخرج   -:                 بأعرب ما تحته خط أ ـ 
  * فؼال ً ٍزٌذا ً تذشفٍِ .   * فؼال ً ٍزٌذا ً تذشف .          ٗتٍِ ّ٘ػٔ .      * فؼال ً ٍجشدا 

 *  مٌ ٗتٍِ ّ٘ػٖا ٗاضثظ ذٍٍَزٕا  

 د٘ه األسقاً فً اىجَيح اَذٍح إىى دشٗف ػشتٍح : -ج

 صاػح ( . 24أصذقاء فً سديح اصرغشقد 8)رٕة                   

 مٍف ّنشف فً اىَؼجٌ ػِ ) اذصافٌٖ ( ؟ -د 
 
 
 
 

  

 
 -: ٌلًمن الفقرة السابقة ما  استخرج  -:     ب أعرب ما تحته خط أ ـ 
 * فؼال ً ٍجشدا ثالثٍا ٗآخش ٍجشدا ستاػٍا   .                * فؼال ً ٍزٌذا ً تذشف ٗتٍْٔ     

 * فؼال ً ٍزٌذا ً تثالثح دشٗف ٗتٍْٖا                      * ذ٘مٍذا ٗتٍِ ّ٘ػٔ .         

 * مٌ ٗتٍِ ّ٘ػٖا ٗأػشب ٍا تؼذٕا                 * ّؼرا جَيح ٗتٍِ ّ٘ػٖا                          

 اصرخذٍد  ( ؟ –أ ( مٍف ّنشف فً اىَؼجٌ ػِ )قاٍد  - 3

 ب ( ذخٍش اىص٘اب :     

 صرح ػششج (  –صرح ػشش  –فً اىقصح ............ فصال             ) صد ػششج  -1           

ٍ  ( –صاػاخ  –) صاػح    اىًٍ٘ أستغ ٗػششُٗ                 -2             صاػحَ
 

 

  
 

 استخرج من العبارة : -:                ب أعرب ما تحته خط أ ـ 
 فعال ً مزٌدا ً بحرف  .  -8                فعال ً مجردا ً .               -0
 فعال ً صحٌحا . -4فعال ً مزٌدا ً بحرفٌن وبٌنهما  .           -3
 معطوفا ٌخالف  -6فعال معتال                                      -5
 حاال وبٌن نوعها  -2اسما معربا وآخر مبنٌا                      -7

 شهر . حول الرقام إلى حروف  7ام وع 04ج ( عمرك اآلن 
 كم محافظة فً مصر . ما نوع كم  -د

 الغالً (  –كٌف نكشف فً المعجم عن ) نسعى  -هـ 
 
 
  
 

 -: ٌلًمن الفقرة السابقة ما  استخرج-ب:                      أعرب ما تحته خط  -أ

 أمثالى يصاحبى إِشره فّ اتقاء عند هللا يوم القجامٌ من تركى الناس  منزلٌ" إن شر الناس 
 علٍ اتصافوم بالخجر فكم من صديق قاد صديقى للوّك  حريصالذا علجك أن تختار أصدقاءك   

تدمٌرها لغزة حٌث قتلت فً   اعتدائها هذا أكثر  آخرهاوإسرائٌل وكان  العرب"كم من حروب ومنازعات قامت بٌن  
فلسطٌنً وهدمت المنشآت والمساكن وزعزعت األمن فً فلسطٌن كلها واستخدمت أسلحة ٌحرمها  شهٌد من ألف
 "  الدولًالقانون 

نحن نسعٍ إلٍ السّم ونأمل تحقجقى ولن يتحقق إِ بالمجاهدة فالذي يتطلع إلجى يقضً عمره مكافحا من أجلى 
 ونضحً بالػالً ِ الرخجص  

راُعٌ فً شتٍ المجادين  خدماتوأدى للبشريٌ ما كان من قبل حلما مرجوا وقدم لوا  بجتالعلم فً كل  أثرلقد دخل 
 ديدة فً نوضٌ الحجاة ورقجوا ع آثارالمرء فً كل المطالب ولى  نورفوو 
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 فؼال ً ٍزٌذا ً ٗتٍِ ّ٘ػٔ . -2فؼال ً ٍجشدا ٗتٍِ ّ٘ػٔ ً .                     -1

 خثشا ىفؼو ّاصخ ٗأػشتٔ  .   -4فؼال ٍثٍْا ٗآخش ٍؼشتا                           -3

 ّؼرا ٗتٍِ ّ٘ػٔ                      -6َٕزج قطغ ، أىف ٗصو                         -5

 شٍطاُ ( ؟ –اىٍَادٌِ  –مٍف ّنشف فً اىَؼجٌ ػِ )ٌضٍْش  -ج

 
 
  

 
 تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 

 خبر المبتدأ ( –نعتا  –قائم تعرب                   :  ) مضافا إلٌه  - 
 مجزوما (  –منصوبا  –ٌهتم تعرب فعل مضارع  :  ) مرفوعا  - 
 مفعوال ألجله (  –تمٌٌزا  –أمال تعرب                 :   ) حاال  - 

 -: ٌلًمن الفقرة السابقة ما  استخرج
  ً ٍزٌذا ً تذشف .فؼال  -2فؼال ً ٍجشدا ً ثالثٍا ٗآخش ستاػٍا                          -1       

 ّؼرا ً جَيح ، ٗارمش ّ٘ػٖا  -4فؼال ً ٍزٌذا ً تاىراء ٗاألىف  .                            -3      

 فؼال ٍزٌذا تاىَٖزج ٗاىراء  -6فؼال ٍزٌذا تثالثح أدشف ٗتٍِ أدشف اىزٌادج        -5      

 مٌ ٗتٍِ ّ٘ػٖا ٗاضثظ ذٍٍَزٕا  -7      

 اشرشك فً اىشديح خَضٍِ طاىة ٗأستغ ػششج ٍذسصٍِ (.ج( ص٘ب اىخطأ :) 

 د( نكشف عن كلمة " ازداد " فً مادة ...................
 
  

 
 
 أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :   

 خبر (  –نعت  –حال  –جملة " تكمن "  فً محل رفع             :     ) مفعول به  -          
 حال ( –خبر أن  –اسم إن  –:    )  نعت             كلمة " المفتاح " تعرب        -          
 اسم مجرور ( –فاعل  –مضاف إلٌه  –:     ) نعت    " مجرورة ألنها    " الدنٌا -          

 ب (  أخشج ٍِ اىقطؼح ٍا ٌأذً :

 اصَا ٍؼط٘فا ٗأػشتٔ  -2فؼال ٍجشدا ٗآخش ٍزٌذا                     -1         

 ٔ اصَا ٍؼشتا ٗتٍِ ػالٍح إػشات -4اصَا ٍثٍْا ٗتٍِ ّ٘ػٔ                       -3         

 مشاصاخ (11مرة 16ٗج( اصرثذه تاألسقاً دشٗفا ً ػشتٍح ٍغ ذصٌ٘ة اىرٍٍَز : ) اشرشٌد 

 ) مٌ ٍِ جْ٘د  ضذ٘ا ٍِ أجو اى٘طِ ( ٍا ّ٘ع مٌ ٗد٘ىٍٖا ىيْ٘ع اَخش . - 4

 اىثقافح ( ؟ –مٍف ّنشف فً اىَؼجٌ ػِ )ىَرؼيٍَٖا  - 5

 
 
 

 استخرج مما سبق :  -أعرب ما فوق الخط .                    ب  -أ     
 فعال مجردا وبٌن نوعه  -8فعال مزٌدا بحرف وبٌن               -0      
 فعال مزٌدا بثالثة أحرف  -4كم وبٌن نوعها                         -3     

 شبب ( تخٌر  –شٌب  –ج(  نكشف عن الفعل " ٌشب " فً  : ) شاب 
 أدٌب . اكتب بالحروف مع ضبط التمٌٌز  61كاتبة و 78د( زار معرض الكتاب 

 
 

 استخرج من العبارة :  -أعرب الكلمات التً تحتها خط .                           ب -أ 
 وبٌن نوعه . فعال ً مجردا ً  -8نعتا ً وبٌن نوعه .                                 -0    
 فعال ً مزٌدا بالهمزة  . -4فعال ً مزٌدا ً بثالثة أحرف  .                    -3    

بتقدمك فّ هم لى إِ أن ينظر فً مرآة مستقبلك ويتبادل  يوتميتعبد بحبك لقد غدا  قاُموطنً : أصبح الصبح َوابنك 
 فً مجابوٌ ما يعرقل مسجرة تقدمك فكم من نعم يستمتع بوا علٍ أرضك  أمّ التفكجر مع كل أحباُك

إلٍ الثقافٌ العربجٌ وهً بذلك تتجح لمتعلمجوا الحصول علٍ كم  المفتاحفً أنوا  تكمن"إن أهمجٌ اللػٌ العربجٌ 
 والقرون  الدنجاحضاري وفكري هاُل ألمٌ تربعت علٍ عرش 

استقامت طباعهم فً الحٌاة فكم  الوالدٌن فإذا شعر األبناء بالدفء فً ظل األفرادالتً ٌشب فٌها  النواة األسرة هً

 األبناء  رعاٌةأسر أحسنت 

فكم من صديق أحببتى بفضل تلك الصفٌ  نفسى بصاحبوا وتطورتسمو هو الصدق فالصدق صفٌ طريق " لإليمان 
 "  حقلكذبى وتطاولى علٍ اآلخرين بدون الناس وآخر استنفره 
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 كم وبٌن نوعها وأعرب تمٌٌزها  -6فعال ً مزٌدا ً بحرفٌن وبٌنهما  .                 -5   
 درجة  ( .311ة من درج 876ج(  اكتب األرقام اآلتٌة بؤلفاظ عربٌة وغٌر ما ٌلزم :) حصل الطالب على 

 د( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
 ثالثة أحرف (  –حرفٌن  –" انتشر " فعل مزٌد بـ :    ) حرف  -0       
 صفف (  –وصف  –" صفة " نكشف عنها فً : ) صفو  -8       

 

 

 
 أ( أعرب ما تحته خط                    ب(  أخرج من العبارة :

 * فعال ً مجردا وبٌن نوعه  .    * فعال ً مزٌدا ً بحرف .      * نعتا ً جملة وبٌن نوعها .     
 * فعال مزٌدا بحرفٌن            * فعال معتال وبٌن نوعه        * فعال متعدٌا لمفعول واحد      
 وحددهما  * فعال الزما وحدد فاعله                    * فعال متعدٌا لمفعولٌن      

 كم كتابا استعرت  . بٌن نوع كم وأعرب تمٌٌزها  –ج( "كم كتاب استعرت 
 كتاب . اكتب األرقام بالحروف مع ضبط التمٌٌز  0546قصة و987د( فً مكتبة المدرسة 

 القضاء  ( ؟ –كٌف نكشف فً المعجم عن ) الشدائد  -هـ 
 

 

 أ

 استخرج من العبارة :  -أعرب ما فوق الخط .                      ب   -أ       
 فعال ً مزٌدا ً بحرف  . -8فعال ً مجردا وبٌن نوعه ً .                      -0        
 تمٌٌز وبٌن عالمة إعرابه  -4فعال ً مزٌدا بحرفٌن واذكرهما                   -3       
 فعال الزما  -6فعال ٌنصب مفعولٌن وحددهما                 -5       

 قلما . استبدل األرقام بالحروف  08كراسات و5ج( اشترٌت 
 قٌد (  –قود  –د( نكشف عن كلمة " قائد " فً : ) قاد 

  السجابقٌنتتجمع فٌه الفكر وكم مجن علمجاء جمعجوا إبجداع  محٌطا ر العقلاإلى مائة فكرة ص الواحدة" إذا أضٌفت الفكرة 
 جدٌد "  اختراعفى اكتشاف أو 

 ب( استخرج من القرة السابقة                       أ ( أعرب ما تحته خط . 
 فعال مجردا   -8                     تمٌٌزا واذكر عالمة إعرابه   -0
 نعتا جملة   -4                   فعال مزٌدا واذكر أحرف الزٌادة  -3

 جـ ( كم من علماء جمعوا ابداع السابقٌن  ) حول كم الخبرٌة إلى استفهامٌة وغٌر ما ٌلزم . 
 ( اختراعا  . اكتب العددٌن السابقٌن بؤلفاظ عربٌة . 05( علماء  أبدعوا ) 01د ( رأٌت ) 

 السابقٌن ( –اكتشاف  –هـ ( كٌف تكشف فى معجمك عن الكلمات التالٌة ) صار 

الجهل عن اوطانهم فى  ظلمةوالعلماء هم الذٌن ٌؤخذون بؤٌدى الشعوب وٌبددون  وسلمهااألمم فى حربه  سالحالعلم  "
 وكم من شعب تقدم بسبب العلم "  المٌادٌنجمٌع 

 ب( استخرج من العبارة السابقة  :                        أ ( أعرب ما تحته خط . 
 فعال مزٌدا بحرفٌن   -4فعال مزٌدا بحرف   -3     كم وبٌن نوعها   -8              فعال مجردا   -0

 جـ ( أجب بما هو مطلوب فٌما ٌلى : 
 ( طالبة . اكتب األرقام باللغة العربٌة  04( طالب و)  5حضر )  -0
 كم معلما فى المدرسة  ما نوع كم   -8
 .  ) أوطانهم ( فى أى مادة تكشف فى المعجم عن  -3

 تلك الصفة "  لفكم من صدٌق أحببته بفض نفسهوتطهر  بصاحبهافة تسمو فالصدق ص الصدق" لإلٌمان طرٌق هو 

بقوة  مدفوعتتحدى الصعاب فجسجر المرء فً حجاتى وهو  بالقضاء والقدر يريح النفس ويمنحوا قوة غّبٌالتسلجم " 
 لى مخرجا من كل كرب  يجد ومن يؤمن بالقضاء والقدرعزما صبرا وأشد  أكثراإليمان ويكون 

حصٌ فيً األسيبوع ليذلك  تسع عشرةفوو يدرس أكثر من ملتزم فً عملى يجعل ضمجره قاُدا لى  إنسان " المعلم
 لوطنى "  مخلصبى من كافٌ الجوانب فكم من معلم  نوتميجب أن 



 الثانً الدراسً الفصل   اإلعدادي نًالثا للصف نحوٌة تدرٌبات     العربٌة اللغة فً   8102عاصم ابن سلسلة

 21  ٍشمز اىْ٘س ىخذٍاخ اىنَثٍ٘ذش ٗاإلّرشّد ـ ذو اىؼَاسّح ـ تج٘اس ٍنرة اىثشٌذ 
 

          أ ( اعرب ما تحته خط . 
 كم وبٌن نوعها  .  -4فعال مزٌدا   -3فعال مجردا   -8اسما مبنٌا   -0ب( استخرج من العبرة السابقة 

 ( أٌام والساعة ستون ) دقٌقة ( اكتب األرقام باللغة العربٌة . 7جـ ( األسبوع ) 
 الرخاء ( .  –د ( اكشف فى المعجم عن ) التارٌخ 

المعرفة وبقى المعلم ركٌزة العملٌة التعلٌمٌة رافعا لواءها ومحققا أهدافها المرسومة  مصادر" ما أعظم المعلم تعددت 
فى  زرعه طوال العام وكم من طالب أوفٌاء ٌتغلغل حب المعلم حصادفهو ٌجد سعادته فى نجاح أبنائه ال فشلهم فهم 

 قلوبهم " 

فعال مزٌدا ثالثٌا بحرفٌن  -8فعال مجردا ثالثٌا   -0فقرة السابقة  لب( استخرج من ا أ ( اعرب ما تحته خط . 
 .  تمٌٌزهاكم وبٌن نوعها وأعرب  -4مزٌدا رباعٌا بحر واذكره  -3واذكرهما  
 أربعة ( رواٌات –) أربع  مكتبتً فً -0جـ ( تخٌر  

 عشر ( متفوقا  اثنتً –اثنى عشر  –نا عشر كافؤ المعلم ) اث -8  
 د ( كم من معلمٌن متمٌزٌن فى بالدنا   اجعل كم استفهامٌة وغٌر ما ٌلزم  

 هـ ( اكشف فى المعجم عن كلمة ) ٌجد ( 

شؤنهم فؤورثهم حسن  الخلقفكم رجال رفع  الشقى" األخالق الفاضلة منحة تفوق ذهب الدنٌا وهذه المنحة للتقى ال 
 وثواب اآلخرة "  الذكر

فعال مجردا وآخر مزٌدا  -8كم وبٌن نوعها  -0ب ( استخرج من القطعة :                         أعرب ما تحته خط .  ( أ
 اسما معربا وآخر مبنٌا   -5نعتا مفردا .  -4               تمٌٌزا وأعربه  -3

 جـ ( اختر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
 كتب (  –قصة  –اشترٌت ) ثالثة عشر ... ) كتابا  -0
 ثالثة أحرف (  –حرفٌن  –عل مزٌد بـ .... ) حرف اطمؤن ف -8

 د ( اكشف عن كلمة ) الصلة ( 
إُ اىثقح تاىْفش ذضاػذ اإلّضاُ ػيً اىْجاح ،ٗقذ ٍْذا هللا ػقال ٍَّز تٔ ػِ غٍشّا ٍِ اىَخي٘قاُ، ٌٗجؼيْا ّشنش  -1

 خشٌِهللا ّٗذِ صؼذاء ،ّٗصثخ أمثش اىْاس دشصا ػيً اىرَضل تاىَثادئ ىْْاه ادرشاً اَ

 أػشب ٍا ذذرٔ خظ: -أ

 اىثقح:..................................................................................

 أمثش:..................................................................................

 .................................اَخشٌِ:.............................................

 اصرخشج ٍِ اىفقشج ٍا ٌأذً: -ب

 فؼال ٍجشدا....................................................................... -1

 فؼال ٍزٌذا....................................................................... -2

 ذدَٕا................................................فؼال ٌْصة ٍفؼ٘ىٍِ ٗد -3

 ذٍٍَزا ٗتٍِ ّ٘ػٔ.............................................................. -4

 داال ٗتٍِ ّ٘ػٖا................................................................  -5

 ِ. تٍِ ّ٘ع مٌ ٗأػشب ذٍٍَزٕامٌ ٍِ ػاىٌ أدي دٗسٓ فً خذٍح اى٘ط -جـ

......................................................................................... 

 ذيٍَزاخ امرة األسقاً تأىفاظ ػشتٍح 9(ذيٍَزا 12ٗدضش طات٘س اىصثاح ) -د

......................................................................................... 

 مٍف ذنشف فً ٍؼجَل ػِ ) اىثقح( -ٕـ

........................................................................................... 
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: القواعد: ثالثا
نستخدمها اليوم هي أقدم اللغات احلية على وجه األرض، فقد أمضت من الزمان اللغة العربية اليت " 

منتشرة يف معظم أرجاء املعمورة، يتحدث ا مليار وربع مليار من .. ما يزيد على ألف وستمائة سنة
" ...كما يعتقد كثريون  -وحدهم   -البشر وليس سكان الوطن العريب  

  : أعرب ما تحتھ خطأ ـ 
 ............................................................: یزید  -......................................................: یةالعرب  - 
 ...........................................................   ......................................................:كثیرون  - 

 :ا   استخرج من العبارة ما یأتي 
فعلین معربین وبین   - 1

 .........................................................../........................................إعرابھما
ا إلیھ  - 2 ً ًا ومضاف ا لفعل ناسخ وأ........................................... مضاف ً  .....................................عربھاسم
 ................................. فعلین مبنیین وبین عالمة بناء كل منھما..........................  .تمییز عدد وأعربھ  - 3

: جـ  اذكر أحرف الزیادة فى األفعال اآلتیة
 ....................................انتشر......................  أمضت .........................................  نستخدمھا

 .................................................. استطاع.......................................  استعان
  :د   قرأت كتابین

ا األعداد ثالث وستة عشر   -  ً اجعل الجملة السابقة للجمع مستخدم

 1/س
العصر ، فأصبحت املناهج  ليواكبأخذت وزارة التربية والتعليم على عاتقها تطوير التعليم ، " 

، وأحدثت  املعلوماتمعظمها أكثر تطورا ً ، وقررت دراسة احلاسبات اآللية ، وربطت املدارس مبراكز 
 املعلمون ضة تشمل مجيع جوانب املنظومة التعليمية واتسع نطاق تدريب املعلمني ، وصار

، أليس هذا  واملتفوقنيوكم من فرص تعطي للموهوبني . مجيعهم موضع التقدير املادي واألديب 
  واضحا ً؟ 

  .أعرب ما تحته خط  - 1
  :استخرج ما يأتي  - 2
  .فعالً  مزيداً  باأللف ) ب  .         وبين نوعه ، فعالً  مجرداً  ) أ 
  .فعالً  مزيداً  بالهمزة ) د      .         فعالً  مزيداً  بالتضعيف ) جـ
. كم وبين نوعها ، وحولها للنوع اآلخر) و .                  فعالً  مزيداً  بحرفين ) هـ
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  .طالبة ) 18(طالب و) 10(اشترك في المسابقة الثقافية  - 3
 .اكتب األرقام في الجملة السابقة بحروف عربية صحيحة ، واضبط تمييزها بالشكل     
 2/س
أعوام ومصر تنادي بضرورة عقد مؤمتر دويل يتعامل مع ظاهرة اإلرهاب الدويل إذ ) 10(منذ أكثر من " 

الظاهرة  هذه، وتقول وجهة النظر املصرية إن  وخماطرهااإلرهاب  ظاهرةحذر الرئيس مبارك من عاملية 
ا يهدد ويزلزل استقرارها وحدهم بل الدولة نفسها ، مم األبرياء ختصدد اتمع الدويل بأسره ، ال 

وأمنها القومي وكم من نداءات نادى مبارك لعقد هذا املؤمتر وال جميب إمنا حيل املشاكل احلوار العاقل ال 
  "احلرب انونة 

  .أعرب ما تحته خط  - 1
  :استخرج من القطعة ما يأتي  - 2
 .مزيداً  بالتضعيف  فعالً ) ب .   فعالً  مجرداً  ثالثياً  وآخر مجرداً  رباعياً  ) أ 
 .فعالً  مزيداً  بحرفين ) د .  فعالً مزيداً  باأللف ) جـ
 .كم وبين نوعها وحولها للنوع اآلخر ) و 
 .اكتب األرقام الواردة بالقطعة السابقة بحروف عربية صحيحةً  ) أ - 3

 ؟) برياء األ -اإلرهاب ( كيف نكشف في المعجم عن ) ب 
 3/س
، فكم من  األشقياءال  السعداءاخللق احلميد فضيلة حتلى ا األنبياء مجيعهم ، وازدانت ا قلوب " 

أال حتب أن تكون ذا خلق حسن : نيب دعا أمته إليها ، ألثرها اجلميل يف حيات األمم والشعوب فيابين 
 "مرتلتها ؟ وسلوك قومي لتسعد باحلياة أمنها ورخائها وتستعيد األوطان 

 .أعرب ما تحته خط  - 1
  : استخرج منها ما يأتي  - 2
 .فعالً  مزيداً  بالتاء والتضعيف ) ب .                   فعالً  مجرداً  ، وبيني نوعه ) أ 
 .فعالً  مزيداً  بثالثة حروف ) فعالً  مزيداً  بالهمزة والتاء                     د ) جـ
 ؟)الحياة  - دعا ( عجم عن كيف نكشف في الم - 3
  :اكتب األرقام في العبارة التالية بألفاظ عربية  - 4
 ) .ساعة  24أيام ، عدد ساعات اليوم  7شهراً  ، وفي األسبوع  12السنة ( 

 4/س
النيب رسول اهللا حممد ، هنا التقى مجيعهم ، ومل  مسرىمدينة القدس ؟ لقد كان إليها  تعرفونأال " 

، كم ساعة قضاها يف رحلته ؟ إنه مل يقض سوى جزء  مساواتبل ليال  ً عرج إىل سبع  يكن ذلك ارا ًً
  "ييسري من الليل 

. أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة  - 1
  : استخرج منها  - 2
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. فعالً  مجرداً  وبين نوعه ) أ  
  .يادة فعالً  مزيداً  وبين حروف الس) ب 

  ؟) سماوات  -األنبياء ( كيف نكشف في المعجم عن  - 3
 .بين نوع كم في الجملة السابقة ، واذكر نوع تمييزها ) كم ساعة قضاها في رحلته (  - 4
  .قتلى ) 100(مدفع ، و) 27(طائرة ، و) 11(بلغت خسائر العدو  - 5

  5/س
احلملة  مستنكرةأن اكتوت بناره  كم من نداء وجهت مصر للقضاء على اإلرهاب وخطره ، بعد "

اجلميع أن القضاء على اإلرهاب  فليعلمأال . الظاملة بإلصاق مة اإلرهاب بالعروبة واإلسالم كليهما 
 يتطلب أن يسود العدل العامل ، وأن يعاقب

 "اجلناة ال األبرياء يف ظل الشرعية الدولية  
 .أعرب ما تحته خط  - 1
 :أتي استخرج من الفقرة ما ي - 2
 .فعالً  مزيداً  بالتضعيف ) ب .                              فعالً  مجرداً  وبين نوعه ) أ 
  .فعالً  مزيداً  باأللف ) د .                        فعالً  مزيداً  بحرفين وبينهما ) جـ
) حادث 25(بعد أن تعرضت ألكثر من ) سنة  10(ألم تدع مصر إلى محاربة اإلرهاب منذ  - 3

 .استبدل استبدل بالعدد لفظاً  عربياً  واضبط تمييزه .   من حوادث اإلرهاب  
 6/س
م  1097القذرة علينا باحلروب الصليبية منذ سنة  االعتداءاتبدأ األوروبيون " 

 يف العصر احلديث ، وزرعوا العصابات الصهيونية يف االستعماريةملدة مائيت عام ، واتبوعها باحلقبة 
م ، وقد ثبت أن هؤالء ارمني ال يعرفون غري لغة القوة ، وجييدون النصب  1948سنة ) فلسطني ( وطننا 

احلرية فيجب أن نقاتل عن  طرقال الكالم أفضل  التضحياتالسياسي والكذب واخلداع كما ثبت ان 
 "حقنا ، وال خنشى إال اهللا فكم مستعمر قهرناه بإذن اهللا 

 .ط ، وبين سبب الضبط اضبط ما تحته خ - 1
 :أخرج من العبارة  - 2

  .فعالً  مزيداً  بحرفين .  * فعالً  مزيداً  بحرف .   * فعالً  مجردا ًً وبين نوعه *      
 19شهور و  7سنة و  53مر على اغتصاب فلسطين : ( حول األرقام في الجملة اآلتية إلى حروف عربية  - 3

  ) .يوماً  
  ؟) لغة   -االعتداءات ( جم عن كيف نكشف في المع - 4
 .بين نوع كم ، واضبط تمييزها ) كم مستعمر قهرناه (  - 5

  7/س
) شبني ( ً ، ومير ا حبر      ليال؟ إا تزدان بنافورات تتألق ) شبني الكوم ( أمل تشاهد عاصمة املنوفية " 

أندية ومالعب كلها ممهدة ومجيلة كلية وا  13ً مشاال ً ال جنوبا ً وتضم جامعة ا أكثر من  متجها
" 
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  . اضبط ما فوق الخط ، وبين سبب الضبط  - 1
  :اخرج من العبارة  - 2

. فعالً  مزيداً  بحرفين .       * فعالً  مزيداً  بحرف .        * فعالً  مجردا ًً*    
 ؟) ممهدة  -تضم ( كيف نكشف في المعجم عن ) أ  - 3

  .اكتب العدد بالحروف " كلية  13جامعة بها أكثر منة )  المنوفية( تضم ) " ب  
 .، واضبط تمييزها ) كم ( مستعمالً  ) شبين الكوم ( استفهم عن عدد المالعب بمدينة ) جـ 
 8س
حوهلا حزمة من الصفات النبيلة األخرى اليت  جتمعالوفاء بالعهد من الشيم الكرمية ، الشيم اليت " 

وقد احتفى ديننا وتارخينا بنماذجها العالية ،  املبدأل الصدق واألمانة والثبات على مث، ال تفارقها أبدا ً
"        فجعلت أمثاال  ً تترد على كل األلسنة أو يف من احلرث بن عباد 

  .أعرب ما فوق الخط  - 1
  :رة أجب من خالل العبا - 2
  ) مجزوم  - منصوب  - مرفوع : ( مضارع ) تفارق ) ( أ 
  )تمييز  -مفعول به  -حال : ( منصوبة ألنها ) أمثاال ) ( ب
  :استخرج من العبارة  - 3
  .فعالً  مزيداً  باأللف ) ب .                             فعالً  مجرداً  ) أ 
 .فعالً  مزيداً  بالتاء والتضعيف ) د   .          فعالً  مزيداً  بالهمزة والتاء ) جـ
  .واضبط تمييزها ) كم ( بين نوع  -كم عالم ازدان به تاريخنا  - 4
اكتب األرقام بحروف عربية . موسوعة ) 15(كتاب و ) 100(في المكتبة  - 5

 9/س
مية عبئا ًصغرية ، وأصبحت األ قريةنعيش اليوم يف عصرثورة املعلومات املذهلة ، فقد أصبح العامل " 

 مركزالعامل كله فهي  حضاراتثقيال ً ال يطاق وخصوصا  ً يف مصر احلضارة واليت تعد من أعظم 
حىت نقضي على األمية قضاء ً بالقرنا ً أو يزيد يف صنع التاريخ ولن يهدأ لنا  14حضارة أسهمت منذ 

  "كامال ً حيت نتبوأ مكانتنا الالئقة يف هذا العصر 
  . الخط أعرب ما فوق  - 1
  :استخرج من العبارة  - 2
  .فعالً  مزيداً  بالهمزة ) ب .                                       فعالً  مجرداً  ) أ 
.     فعالً  مزيداً  بالتاء والتضعيف ) جـ
 .يز أعد كتابة العدد الذي ورد في العبارة بلفظ عربي ، مع ضبطه بالشكل وضبط التمي - 3
  .كم عالماً  أنجبتهم مصر ؟ اجعل كم خبرية في العبارة السابقة وغير ما يلزم  - 4
  ؟) المعلومات  -الئقة ( كيف نكشف في المعجم عن  - 5
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 10/س
مدينة اإلمساعيلية ، فظهرت املدينة نفسها  القناةالتجميل والتنظيم إىل عروس  يدلقد امتدت " 

ً يف صنع جتميل ، وتنظيم يبعثان  خملصامن القلب لكل من ساهم فتحيه  اجلديدمتألقة يف ثوا 
" على اإلعجاب ، فالنجاح احلقيقي إمنا يكون باألفعال ال باألقوال 

 .أعالب ما تحته خط في القطعة السابقة  - 1
 :استخرج من العبارة  - 2
 .ف فعالً  مزيداً  بحر) ب .                          فعالً  مجرداً  ) أ 
 .نعتاً  جملة ، واذكر محلها من اإلعراب ) د .                فعالً  مزيداً  بحرفين ) جـ
  .معطوفاً  بحرف يفيد النفي ، واضبطه بالشكل ) هـ
؟ ) امتدت  -تحية ( بين في أي مادة نكشف عن معنى الكلمات ) أ  - 3

 اكتب العدد. صفحة  15تقع في ) اإلسماعيلية ( قرأت قصة عن كفاح ) ب 
  . بالحروف ، واضبطه هو وتمييزه بالشكل  

 .وعين تمييزها ) كم ( بين نوع . بدمائه ) اإلسماعيلية ( كم من شهيد روى أرض ) جـ   
 11/س
 السالح، الفلسطينيون ال ميلكون  اليأسدخلت االنتفاضة الفلسطينية عامها الثاين يف جو ميلؤه " 

احلديثة ، الطرفان كالمها مصران على موقفه والعامل  األسلحةبكل لكن احلجارة ، وإسرائيل تضرب 
  "معظمه يتعاطف مع الفلسطينني ألم ميضون يف جهاد هدفه احلرية 

  . اضبط ما فوق الخط ، وبين سبب الضبط  - 1
فعالً  مزيداً   - فعالً  مجرداً  -معطوفاً  ، واذكر أداته  - نعتا جملًة ، وبين نوعها : أخرج من القطعة ما يأتي  - 2
.  
  .طالباً   15طالبة  و  13نجح في االمتحان : استبدل األرقام بالحروف - 3
  .ما نوع كم وحوليها للنوع اآلخر ) كم من شهداء ضحوا من أجل الوطن (  - 4
  ؟) يمضون  -االنتفاضة (كيف نكشف في المعجم عن  - 5

  /12س
لقها الرئيس حسين مبارك كي تكون انطالقه لعمل جاد كلمة أط. ال ميلك حريته  قوتهمن ال ميلك " 

حنو التقدم والرقي كليهما، إن السعادة يف احلياة للشعوب العاملة ال اخلاملة اليت تعتمد على غريها 
  "فكم شعب عرف طريق احلرية بالعمل اجلاد املثمر 

  .أعرب ما فوق الخط  - 1
  : استخرج مما سبق  - 2
  .فعالً  مجرداً  ) ب                                    .      نعتاً  جملة ) أ 
  .فعالً  مزيدا بحرفين ، وبينهما ) د .                            فعالً  مزيداً  بالهمزة ) جـ
  .كم وبين نوعها ) هـ 
 .في الجملة السابقة ) ال ( بين نوع ) إن السعادة في حياة الشعوب العاملة ال الخاملة (  - 3
  ؟) المثمر  - الحرية ( كيف نكشف في المعجم عن  - 4
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  .اكتب األرقام اآلتية بالحروف مراعياً  القواعد الصحيحة  - 5
 ) .طالب  55( ؛ حتى تكون الفائدة أكثر من ) طالب  30( تعمل الدولة على تخفيض عدد الفصل إلى      

 /13س
كلتيهما إال العمل القليل ، فيقدم فيه بيمناه  يعمل كل شيء بيديه) عمر بن اخلطاب (  اخلليفةكان " 

باجلحود ، انتهت حياته بطعنة من أيب لؤلؤة  يقابلهاعليه بنعم كثرية فام  اهللاال يسراه وقد أنعم 
 "اوسي بدافع احلقد والكراهية 

 .أعرب الكلمات التي تحتها خط  - 1
: استخرج من العبارة  - 2
 .فعالً  مجرداً   وبين نوعه ) ب                            .      نعتاً  وبين نوعه ) أ  

  .فعالً  مزيدا بالهمزة  ) د .                         فعالً  مزيداً  بالتضعيف ) جـ
  .فعالً  مزيداً  باأللف ) هـ 
  انتهت ( كيف نكشف في المعجم عن  - 3
 ) .كتاب  9قرأت  -درجة  17حصلت على ( :اكتب األرقام اآلتية بألفاظ عربية وغير ما يلزم  - 4
  ) كم موضوعاً  قرأت اليوم : ( ما نوع كم في الجملة اآلتية  - 5

  14/س
فرعونية و إسالمية وقبطية ، مساجدها وكنائسها القدمية ) : كم آثار فيها ( مصر بلد كنوزها كثرية " 

، ومجال  النحتمتاثيل يشهد بعظمة رمسيس من معابد و الفرعونوما خلفه .  يف الروعة واجلمال  آيات
 "الفن عند قدماء املصريني مجيعهم 

 .اضبط ما فوق الخط وبين سبب الضبط  - 1
  :أخرج من العبارة  - 2

. نعتاً  جملة إسمية .       * فعالً  مزيداً  بحرف .              * فعالً  مجردا ًً*      
 .في العبارة  بين نوع كم في الجملة التي بين القوسين - 3
  )كنائس  - مسجداً  (   - 4
 .كانت معرضة لالنهيار ..............  13و ............  7رممت وزارة الثقافة *  
  . ضع التمييز المناسب من بين القوسين مكان النقط ) أ  
  .اكتب العددين بالحروف العربية ) ب  
 ؟) تحقيق  -اتساع ( كيف نكشف في المعجم عن  - 5

 15س
حيمل مدفعا ً إىل احلرم اإلبراهيمي وأفزع املصلني مجيعهم وجرح  الفجرتسلل غادر يهودي يف مطلع " 

ً إن هذا احلادث البشع يدل على أن أخس وأجنب الناس هو من يعتدي  رجال 95املوجودين بعضهم وقتل 
 "أليست األديان السماوية بريئة من أفعاهلم ؟ . هللا  يسجدونعلى مصلني 

 .رب ما فوق الخط أع - 1
  : استخرج من العبارة  - 2
. نعتاً  جملة ) ب .                                نعتاً  مفرداً  ) أ  
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  .فعالً  مزيداً  بحرف  ) د .                               فعالً  مجرداً  ) جـ 
. فعالً  مزيداً  بالتاء والتضعيف ) و     .          فعالً  مزيدا بالهمزة والتاء ) هـ 
  ؟) بريئة  - يدل ( في أي مادة تكشف في معجمك عن  - 3
  .اكتب األرقام بالحروف . رجالً   60شهيداً  وجرح  95قتل اليهودي  - 4
  .ما نوع كم ؟ وحولها للنوع اآلخر . كم دول حاربت اإلرهاب  - 5

  16/س
إىل سالم حيمي  الشرفاءيهدد العامل بسبب ما جرى فيه من حروب طاحنة وقد دعا كل  جلوعاأصبح " 

  "عن عنادهم ؟  املعاندونفهل يكف . العامل كله من ويالت هذه احلروب 
  .أعرب ما فوق الخط  - 1
 .    استخرج من العبارة السابقة  - 2
.     نعتاً  مفردا ًً وآخر جملة ) أ 
.       داً  فعالً  مجر) ب
  .فعالً  مزيداً  ) جـ
  .ما نوع كم وحوليها للنوع اآلخر . كم من مخلصين يعملون لرقي أوطانهم  - 3
  ؟) المعاندون  -يكف ( في أي مادة نكشف في المعجم عن  - 4
) اشتريت اثنا عشرة كتاباً  ودفعت ثالثون جنيهاً  : ( صوب األخطاء فيما يأتي  - 5

  17/س
الشاغل للشعوب العربية واإلسالمية ، بعد أن حرك  الشغلصبحت قضية الشقيقة فلسطني أ" 

على ترام املقدس ، وكيف ال  طاهرةالعامل كله بدمائهم اليت سالت  ضمريالفلسطينيون أنفسهم 
 "أطفال يف شهر واحد غري ألف جريح  9امرأة و  13رجال ً و 97يهزون ضمري العامل وقد استشهد منهم 

  .اضبط ما فوق الخط ، وبين سبب الضبط  - 1
  :أخرج من العبارة  - 2
  .فعالً  مزيداً  بالتضعيف ) ب .                                   فعالً  مجرداً  ) أ 
  .فعالً  مزيداً  بثالثة حروف ) د .                          فعالً  مزيداً  بالهمزة ) جـ
  .ة في العبارة بالحروف العربية اكتب األرقام الوارد - 3
  .ما نوع كم وحولها للنوع اآلخر . كم من شعوب نالت حريتها  - 4
  ؟) المقدس  -دمائهم ( كيف نكشف في المعجم عن  - 5

  18/س
مل تكن لتتحقق دون إرادة قوية نادرة ، تعينه على ) زويل . د ( النجاح الباهرة اليت حققها  رحلةإن " 

اإلرادة املصرية نفسها ، وأثبتت أنه  تلكعاما ً لقد أثبتت  26ساعة على مدى  20دة العمل املتواصل مل
قادرا ً على  املصريتكتمل عناصر النجاح يظل اإلنسان نفسه يف طلعية هذه العناصر ، ويظل  حني

 "إثبات نفسه يف أي مكان وحتت أي ظرف 
 .أعرب ما تحته خط في العبارة السابقة  - 1
 : العبارة السابقة ما يأتي  استخرج من - 2
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 .فعالً  مزيداً  بالهمزة ) ب .                    فعالً  مزيداً  بحرف التضعيف ) أ 
 .فعالً  مزيداً  بالهمزة والتاء ) جـ
 ؟) يظل  - تعينه ( في أي مادة نكشف في المعجم عن  - 3
 .اكتب العدد بالحروف ) عاماً   26ساعة على مدى  20لمدة (  - 4
  .وكم منجزات علمية حققها  - كم بحثاً  قدمه زويل في مجال الليزر  - 5

 .بين نوع كم في الجملتين مع وضع عالمات الترقيم ، ثم أعرب تمييزها      
 19/س
لغريهم ومسرية العلم على مر التاريخ سلسلة أجزاؤها  رجال مهدوا الطريقالعلماء السابقون " 

ة من قدمي والعلماء أنفسهم يقرون هذا األمر حىت وإن ابتكروا جديدا ًموصولة فال جديد إال وله بداي
 فما جاء اجلديد من فراغ ولكن من مسبوقغري 

 "وحي على سبق  
  .أعرب ما تحته خط  - 1
  :استخرج من العبارة السابقة ما يأتي  - 2
  .نعتاً  جملة فعلية ) ب .                     نعتاً  مفرداً  وأعربه ) أ 
  .فعالً  مزيداً  وبين حروف الزيادة ) د .               فعالً  مجرداً  وبين نوعه ) جـ
) ال  - لكن  -ثم : حرف العطف الصحيح هو .( األمين ........ ال تصاحب الخائن  - 3
  ) الجملة السابقة خطأ بين سبب الخطأ .         ( احرص على القراءة بل العلم  - 4
) اجعل كم الخبرية استفهامية واضبط ما بعدها .    ( في اإلجازة كم كتب قرأت  - 5
  ما نوع كم في العبارتين ؟) كم كتاب قرأت ) ( كم كتاباً  قرأت (  - 6
 .اكتب األعداد السابقة بألفاظ عربية . طالبة  12طالب ،  25اشترك في المسابقة  - 7

  20/س
در وطنه حبصوله على جائزة نوبل وهوآخر عامل حصل من ق استطاع أن يرفعالدكتور أمحد زويل عامل " 

إلجراء التجارب العلمية منذ حمبا ً النبوغ فكان  عالماتعليهل يف القرن العشرين فقد ظهرت عليه 
صغره وكانت أسرته تعده ليكون طبيبا ً ونال الترشيح الختراعه كامريا ميكنها تصوير حركة اجلزيئات 

 "ل هذا التكرمي كله كله ؟ فكم من علماء خلدم أعماهلم أفال يستحق زوي. عند ميالدها 
 .أعرب ما تحته خط  - 1
  :استخرج ما يلي  - 2
  .فعالً  مزيداً  بالتضعيف ) ب .                                       فعالً  مجرداً  ) أ 
بالتاء والتضعيف  فعالً  مزيداً ) د .                      فعالً  مزيداً  بثالثة أحرف ) جـ
  .بين نوع كم في القطعة وبين حكم تمييزها  - 3
 .استبدل باألرقام في العبارة التالية حروفاً  عربية وأعد كتابة العبارة صحيحة  - 4
  ) .صفوف  3فصالً  موزعة على  25تتكون مدرستنا من ( 

*************************************************** 
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